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Förord

Strokesjukvården har de senaste åren genomgått dramatiska förändringar. Under 70-talet
etablerades strokeenhetsvård i Storbritannien för första gången. Att strukturerat och
organiserat omhändertagande av patienter som drabbats av stroke så tidigt som möjligt efter
insjuknandet är avgörande, har i stora studier tydligt visats i form av minskat handikapp,
ökad överlevnad och större andel patienter som återgår till ett självständigt liv.
Numera vårdas mer än 90 % av patienter med stroke på strokeenhet vid svenska sjukhus.
Kärnan i strokeenhetsvård utgörs ett multidisciplinärt omhändertagande med fokus på tidig
rehabilitering och prevention av komplikationer. Trots stora insatser har en tredjedel av alla
patienter kvarstående hjälp- och rehabiliteringsbehov efter sjukhusvården, vilket ofta medför
långvariga kontakter med kommun och primärvård, som erbjuder viktiga resurser bl.a. i form
av rehabilitering, hemsjukvård och sociala insatser som hemtjänst. Stroke är till stor del även
de anhörigas sjukdom, som drabbas på flera sätt. Kognitiva och motoriska svårigheter hos
patienterna ställer krav på närstående som utgör ett viktigt stöd i hemmiljön.
Det akuta omhändertagandet har sedan akut propplösande behandling – trombolys – vid
stroke introducerades för 10 år sedan i Sverige, genomgått en dramatisk förändring. Det
allmänna tidiga omhändertagandet även för de patienter som inte får trombolys, har
härigenom påtagligt förbättrats. Snabbare vård på strokeenhet och även tecken till minskad
mortalitet och resthandikapp är exempel på detta.
Vid Hässleholms sjukhus bedrivs strokeenhetsvård i integrerad form där akut inläggning och
inneliggande rehabilitering sker på samma avdelning. Det finns utbyggt samarbete kring
rehabiliteringskedjor med kommunerna i upptagningsområdet, och sedan flera år ett både
regionalt och lokalt utvecklingsarbete inom strokeprocessen, där representanter från
strokeenheterna, kommuner och primärvård arbetar med att ständigt utveckla och förbättra
omhändertagandet av patienter med stroke.
Detta vårdprogram är resultatet av gemensamt arbete på strokeenheten där de olika
aspekterna av omhändertagandet och rehabilitering av patienterna belyses på ett så
heltäckande sätt som möjligt. Utgångspunkten är huvudsakligen Nationella Riktlinjer för
Strokesjukvården som Socialstyrelsen publicerade 2009, kompletterat med de mest aktuella
rönen inom området.
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Bakgrund

Historik
Inställningen till stroke präglades länge av uppgivenhet då någon effektiv behandling inte
fanns att tillgå. En vanlig metod var att patienten ordinerades strikt sängläge de första
veckorna från insjuknandet. Under 1930-talet utvecklades angiografi (kärlröntgen), men
denna röntgenmetod började inte användas på patienter med stroke förrän på 1950-talet och
då endast hos enstaka patienter.
Fram till 1970-talet då datortomografi (DT/CT) utvecklades fastställdes diagnosen stroke
framförallt vid obduktion. Datortomografi möjliggjorde att skadan i hjärnvävnaden kunde
synliggöras hos levande personer och diagnos hjärninfarkt alternativt hjärnblödning kunde
fastställas. Före introduktionen av datortomografi nyttjades rutinmässigt lumbalpunktion med
analys av ryggmärgsvätskan för att försöka skilja mellan hjärninfarkt och – blödning. År 1980
genomfördes den första magnetresonanskameraundersökningen (MR hjärna) Med hjälp av
MR kan mycket små skador påvisas och skador kan i ett tidigt skede kartläggas. Diagnostiska
metoder samt effektiv behandling och preventiva insatser har förbättrat prognosen vid stroke.
I stora delar av världen kvarstår stora brister i omhändertagandet och vården av stroke, utöver
brist på förebyggande insatser, vilket bl.a. avspeglar sig i att det ses upp till fem gånger fler
dödsfall per 100 000 invånare till följd av stroke i mindre utvecklade länder jämfört med
Västeuropa (Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control, WHO 2011).

Prevalens
Årligen diagnostiseras cirka 30 000 personer i Sverige med diagnosen stroke. Ungefär 25
procent är återinsjuknanden (Riks-Stroke 2011), vilket talar för att det finns utrymme att förbättra
de preventiva åtgärder som syftar till att förhindra återfall. TIA skall uppfattas som en
förvarning till stroke och beräknas drabba cirka 8000 personer årligen i Sverige (Riks-Stroke
TIA). Upp till tio procent av personerna som haft en TIA drabbas inom två dagar av stroke
(Chandratheva, Neurolog 2009;72:1941–1947). För att bedöma risken att drabbas av stroke efter en
TIA finns flera prognostiska instrument, där ABCD2 score är mest etablerat. Akut insatt
sekundärprofylax kan reducera strokeinsjuknande efter TIA med upp till 80 % (Rothwell et al,
Lancet 2007).

Merparten av personerna som drabbas av stroke är äldre, men cirka 20 procent är yngre än 65
år. Genomsnittsåldern ligger på 73 år för män och 78 år för kvinnor (Riks-Stroke 2011).
Subarachnoidalblödning kan förekomma i alla åldersgrupper, men är vanligast i åldersgruppen 35-60 år.
Stroke tillhör en av de största folksjukdomarna och är efter hjärtinfarkt och cancer, den tredje
vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvad
funktionsnedsättning hos vuxna i industrialiserade länder. Livsstilsfaktorer såsom inaktivitet
och övervikt ökar risken för stroke. Andra riskfaktorer är bland annat hypertoni,
hyperlipidemi, diabetes och rökning vilka innebär en ökad risk för aterosklerotisk
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kärlsjukdom. Förmaksflimmer innebär en ökad risk att insjukna i stroke, där förekomsten av
andra samtidiga riskfaktorer avgör hur stor den årliga strokerisken är, som mest upp till runt
20 % per år (Gage at al, JAMA 2001).
Upp till 10 % av dem som drabbas av hjärninfarkt har uttalade förträngningar i halspulsådern
som motiverar kärloperation för att förhindra ett återinsjuknande. Stroke är den somatiska
sjukdom som medför flest antal vårddagar på svenska sjukhus. Även efter vård inom
slutenvård, är stroke en sjukdom som kräver stora resurser från hemsjukvård och kommunal
vård. I Sverige beräknas den totala samhällskostnaden för strokesjukvård årligen uppgå till
minst 14 miljarder kronor.

Definitioner
Stroke definieras enligt WHO som kliniska tecken på fokal (eller global) cerebral
dysfunktion, som snabbt utvecklas och som kvarstår mer än 24 timmar, eller leder till döden,
där annan orsak än vaskulär mekanism uteslutits. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt
(85 %), intracerebral blödning (10 %) samt subarachnoidalblödning (5 %).
Transitorisk ischemisk attack, TIA, innebär att en del av hjärnan drabbas av övergående
syrebrist, vilken beror på en övergående ocklusion i hjärnans blodkärl. För att räknas som TIA
skall symtomen ej kvarstå mer än 24 timmar. Merparten av TIA har en kort duration, mellan
några minuter till någon timme. En inte obetydlig andel av patienter med TIA har på
magnetkameraundersökning tecken till färsk skada på så kallade diffusionsviktade sekvenser
(MR-DWI), d v s röntgenologisk infarkt. Tills vidare används dock oavsett fynd på MR
diagnosen TIA om symptomen gått i regress inom 24 timmar.

Anatomi/fysiologi
Hjärnan delas in i storhjärnan (cerebrum), lillhjärnan (cerebellum) samt hjärnstammen
(truncus cerebri). Hjärnan och ryggmärgen omsluts av tre hinnor. Hårda hjärnhinnan (dura
mater) ligger ytterst mot skallbenet, innanför dura mater ligger spindelvävshinnan
arachnoidea) och innerst omsluter mjuka hjärnhinnan (pia mater), hjärnan och ryggmärgen.

Bild 1: Tvärsnitt av hjärnan
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ARACHNOIDEA
AA

DURA MATER

PIA MATER – följer hjärn- och
ryggmärgens vävnad.

Bild 2: Hjärnans hinnor

Storhjärnan
Storhjärnan (cerebrum) delas in i två hjärnhalvor, höger och vänster, som är förbundna med
varandra genom hjärnbalken (corpus callosum). Hjärnbalken består av ledningsbanor och
därför är dess färg vit (vitsubstans). Hjärnbarken (cortex) som är hjärnans yttersta skikt består
av nervceller samt synapser mellan nervtrådarna (grå till färgen). Hjärnbarken styr bland
annat den medvetna tankeverksamheten. Storhjärnan delas med hjälp av fåror i hjärnbarken in
i olika lober.
Under hjärnbarken finns de så kallade basala ganglierna som är kärnor av nervceller, vilkas
funktion påverkar kroppens rörelser. Thalamus (bakre delen av basala ganglierna) utgörs av
nervcellsgrupper vilka mottar information om temperatur, beröring och smärta. Information
från hjärnbarken till thalamus passerar via basala ganglierna och bearbetas där, för att sedan
återsändas till hjärnbarken och thalamus. Intrycken sänds därefter vidare till olika delar av
hjärnbarken för varseblivning. Därifrån återkopplas informationen till thalamus för
bearbetning och informationen integreras till storhjärnan.
Hypotalamus ligger nedanför thalamus. Hypotalamus styr över hunger, törst,
kroppstemperatur, sexualdrift samt endokrina funktioner. Limbiska systemet omfattar
nervcellsgrupper som tillsammans förmedlar upplevelser av ångest, aggressivitet,
stämningslägen och social anpassningsförmåga.
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Hjärnloberna







Frontalloben – pannloben
o Planerar, samordnar och lagrar minnen
o Koncentration, uppmärksamhet och vilja
o Empati, social kompetens samt kontroll av egna beteendet
o I vänster pannlob finns ett område kallat Brocas area där tankar omvandlas till
ord
Parietalloben – hjässloben
o Känsel, beröring, läge, tryck och vibration
o Bearbetar information från hudsinnet, musklerna, lederna samt inre organ för
att medvetandegöra kroppspositioner
o Spatial funktion (rumsuppfattning)
Occipitalloben – nackloben
o Synintryck
Temporalloben – tinningloben
o Minne, lukt och hörsel
o Emotioner
o Drifter
o Nyinlärning

Bild 3: Hjärnans lober

Lillhjärnan
Lillhjärnans (cerebellum) uppgift är att modifiera rörelser så att dessa kan utföras mjukt och
harmoniskt. Lillhjärnan är centrum för rörelsekoordination, men styr inte själv rörelserna,
utan fungerar som ett kontrollorgan för motoriken. Lillhjärnan samordnar adekvata muskler
för utförande av de rörelser som storhjärnan önskar.

Hjärnstammen
Hjärnstammen (truncus cerebri) delas in i mitthjärnan (mesencefalon), hjärnbryggan (pons)
och förlängda märgen (medulla oblongata). I mitthjärnan finns nervceller som bland annat
styr ögonmotoriken. Genom mitthjärnan går också nerver som styr ljusreflexen. Skador i
mitthjärnan kan innebära störd ögonmotorik, ljusstela och ibland vidgade pupiller.
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Hjärnstammen är lokaliserad till nedersta delen av skallen och har till uppgift att styra
livsviktiga reflexer, så som medvetandet, andningen och blodtryck. Intill fjärde ventrikeln
ligger även kräkcentrum, area postrema.

Blodkärl
Fyra stora blodkärl ansvarar för hjärnans blodförsörjning. En inre halspulsåder på varje sida
om halsen (arteria carotis interna, ICA) avgår från halspulsådern (arteria carotis communis,
CCA), samt en artär på varje sida om ryggraden i nacken (arteria vertebralis). Den yttre
halspulsådern (A. carotis externa, ECA) försörjer huvudets yttre strukturer, samt bildar
anastomser med de intrakraniella kärlen via ögat (A. ophtalmica) och den hårda hjärnhinnan,
dura mater (A. meningea media).
De fyra artärerna går samman under hjärnan och bildar en kärlring (circulosus Willisii). Från
denna kärlring utgår tre grenar till höger respektive vänster hjärnhalva, den främre
hjärnartären (arteria cerebri anterior), den mellersta hjärnartären (arteria cerebri media), samt
den bakre hjärnartären (arteria cerebri posterior). Circulosus Willisii skapar förbindelser
mellan hjärnhalvorna, så att blodförsörjningen vid avstängning av ena sidans halspulsåder kan
ske från andra sidan, s.k. kollateralflöde.
De mest distala grenarna av de intrakraniella kärlen bildar på hjärnans yta s.k.
leptomeningeala anastomoser, som också har en viktig roll för kollaterala blodflödet vid
stroke. På gränsen mellan de olika kärlterritorierna (A. cerebri anterior, media och posterior)
är känsligheten störst för påverkat blodflöde, vilket gör att det vid generell hypoxi eller
hypotoni (ex sepsis, hjärtstopp) oftast i dessa områden utvecklas hjärninfarkter, av s.k.
watershed-typ eller border zone-infarkter.
Arteriae vertebrales går samman i ett stort blodkärl, arteria basilaris, som avger grenar till
lillhjärnan och hjärnstammen innan den ansluter till circulosus Willisii via a.cerebri posterior.
Hos upp till 15 % av befolkningen kan s.k. fetalt avgående a. cerebri posterior kvarstå som en
embryonal rest och kommunicerande förbindelser med bakre cirkulationen kan hos dessa helt
saknas eller vara rudimentärt utvecklade.
Cirka två tredjedelar av alla stroke drabbar carotis försörjningsområde. Av dessa drabbar 7075 % arteria cerebri media. Cirka en tredjedel av alla stroke drabbar arteria vertebralis
försörjningsområde.
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A. basilaris

A. carotis externa

A. carotis interna

A. vertebralis
A. carotis
communis

Bild 4: Artärer till hjärnan

A. cerebri anterior

circulosus Willisii

A. cerebri media
A. basilaris
A. cerebri posterior
A. vertebralis

Bild 5: Artärer på hjärnans undersida

7

Kranialnerver (Hjärnnerver)
Det finns tolv par kranialnerver. Nerverna förmedlar information mellan centrala
nervsystemet och strukturer framförallt i huvud- och halsregion.
I. Luktnerven (n. olfaktorius) – leder luktinformation från näsans slemhinna till
luktcentrum i tinningloben.
II. Synnerven (n. opticus) – förmedlar synintryck från näthinnan till syncentrum i
nackloben.
III. Ögonmuskelnerven (n. oculomotorius) – ögats rörelsenerver leder impulser till de små
musklerna på ögonglobens under-, över- och insida (Musculus rectus
medialis/inferior/superior), vilka gör att ögat kan vinklas uppåt, nedåt och mot näsan. I
oculomotorius förmedlas även parasympatiska signaler som drar ihop pupillen (miosis).
Ögats rörelsenerver består av tredje (III), fjärde (IV) och sjätte (VI) hjärnnerverna.
IV. Rullmuskelnerven (n. trochlearis) – styr ögonglobens rörelser nedåt (Musculus
trochlearis).
V. Trillingnerven (n. trigeminus) – tar emot känselintryck från ansiktet (hjärnhinnor, ögon,
näsa, munhåla och tänder) och förmedlar nervimpulser till tuggmusklerna (Musculus
masseter, temporalis, pterygoidéer) samt en muskel i mellanörat (Musculus tensor
tympani).
VI. Sidtittarnerven (n. abducens) – styr ögonrörelser i sidled (Musculus rectus lateralis).
VII. Ansiktsnerven (n. facialis) – styr ansiktets mimik, blinkrörelser, läpprörelser, smak,
salivproduktion och bildning av tårvätska. Kontrollerar även musculus stapedius i
mellanörat. Vid perifer facialispares förekommer därför ofta förstärkt hörselupplevelse
(hyperacusis) på den drabbade sidan.)
VIII. Balans- och hörselnerven (n. vestibulocochlearis) – leder information om hörsel och
balans från innerörat till hjärnan.
IX. Tung- och svalgnerv (n. glossopharyngeus) – leder information till de muskler som
sköter sväljningen. Tar även emot information om känsel i svalget samt smak från
tungans bakre del.
X. Lung- och magnerven eller kringirrande nerven (n. vagus) - är kroppens längsta
hjärnnerv. Påverkar struphuvudet, hjärta, lungor, magsäck och tarmarna.
XI. Binerven (n. accessorius) – styr musculus trapezius och sternocleidomastoideus i
nacken och på halsen.
XII. Tungmuskelnerven (n. hypoglossus) – kontrollerar tungans rörelser.
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Bild 6: Kranialnerver

Stroke
Stroke orsakas av en infarkt alternativt en blödning vilket leder till en skada i hjärnvävnaden.
Skadan beror på syrebrist (ischemi) vilket leder till celldöd.

Hjärninfarkt
Hjärninfarkt beror på en blodpropp som uppkommer i aterosklerotiska blodkärl på halsen eller
i hjärnans stora blodkärl (storkärlsjukdom), i hjärnans mindre blodkärl (småkärlsjukdom) eller
orsakas av en blodpropp som bildas i hjärtat, lossnar och förs med blodet upp till hjärnan
(kardiell emboli).
Carotisstenos och är den vanligaste formen av storkärlssjukdom, men stenoser i
vertebralartärer eller intrakraniella kärl förekommer också. Hos personer med asiatiskt
ursprung ses betydligt fler fall av intrakraniella stenoser. Vanligt förekommande är även
aterosklerotiska plack i proximala aorta med embolisering till avgående halskärl.
Småkärlssjukdom, som antingen medför så kallade lakunära infarkter, eller mera
sammanhängande skador subkortikalt – leukoaraoios - orsakas av hypertoni. Lakunära
infarkter är oftast små till storlek – i regel under 1 cm - och är belägna centralt i hjärnan,
vitsubstansen. Hos patienter med röntgenfynd som vid småkärlssjukdom, men utan klassiska
riskfaktorer, bör andra orsaker som CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy
with Subcortical Infarcts and Leucoencephalopathy) och CAA (Cerebral Amyloid Angiopati)
övervägas. Vid CAA ses ofta på MR typiska fynd, bl.a. i form av multipla mikroblödningar.
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Kardiella embolier orsakas av framförallt förmaksflimmer men även transmural hjärtinfarkt
med apikal tromb, endokardit eller klaffel i hjärtat.
Till ovanligare orsaker till stroke hör kärlinflammation, vaskulit, som kan angripa de större
intrakraniella kärlen, eller begränsa sig till de mest distala små kärlgrenarna.
Den vanligaste orsaken till stroke hos personer under 50 år är så kallad kärldissektion, en
bristning mellan de olika lagren i blodkärlsväggen, och ses oftast i a. carotis interna eller a.
vertebralis, men kan ibland förekomma intrakraniellt eller vara en del i aortadissektion som
engagerar halsens kärl. Klassiska symptom vid carotisdissektion är hypoglossuspares
(tungförlamning) och Horners syndrom (kombination av ptos, hängande ögonlock, och mios,
liten pupill, p.g.a. sympatikusskada) på sidan för kärlskadan. Hos yngre ses också oftare
medfödda hjärtfel som orsak till stroke.
Vid en hjärninfarkt bildas tidigt ett kärnområde med permanent skadad hjärnvävnad. Kring
infarktkärnan finns ett s.k. penumbraområde med nedsatt genomblödning. På grund av den
nedsatta genomblödningen i området får patienten symtom både från infarktkärnan och från
penumbraområdet. Utan återställt blodflöde kommer penumbran efterhand också att utvecklas
till infarkt. Genom att optimera de fysiologiska förhållandena (kroppstemperatur,
blodsockerhalt, syrgastillförsel) för hjärnan och framförallt penumbraområdet kan
skadeområdet begränsas.

Bild 7: Cerebral infarkt
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Bild 8: Perfusions CT

Bild 9: Kollateralförsörjning, Miteff et al 2009

Perfusions CT. Rött område visar etablerad infarkt med permanent skada, grönt område visar
område med nedsatt genomblödning, som grovt motsvarar ”penumbra”. Graden av
kollateralutveckling vid kärlocklusion avgör hur stor penumbran blir i relation till
infarktkärnan (Miteff et al, Brain 2009).
Särskilt hos yngre medför svullnad (ödem) i stora hjärninfarkter ökad risk för utveckling av
expansiv hjärninfarkt med ökat intrakraniellt tryck och inklämning av vitala strukturer i
hjärnstammen. Hos utvalda patienter kan avlastande kraniotomi förbättra prognosen med
ökad överlevnad och minskat resthandikapp. Visad nytta av ingrepp finns upp till ca 75 års
ålder (Hacke et al, DESTINY II, World Stroke Congress 2012)

Hjärnblödning
Orsak till hjärnblödning är förändringar i hjärnans småkärl orsakade av hypertoni, CAA eller
kärlmissbildningar. Ca 50 % av de cerebrala blödningarna drabbar området vid capsula
interna och de basala ganglierna och då främst thalamus. Hjärnblödning uppstår då ett
blodkärl inne i hjärnan brister. Intracerebrala blödningar kan även orsakas av
koagulationsrubbningar, vilka kan vara medfödda, bero på behandling med antikoagulantia
eller vara del av annan sjukdom som sepsis (blodförgiftning).
Behandling med antitrombotiska läkemedel ökar risken något för hjärnblödning, i synnerhet
om flera sorters läkemedel inom denna grupp kombineras. Ytterligare orsak till hjärnblödning
är kärlmissbildningar, exempelvis AVM (arteriovenös missbildning), vilket oftare är fallet vid
lobär lokalisation, d v s mera ytnära i någon av hjärnans lober. Vid en blödning beror
symtomen på sönderslitning av nervcentra och nervbanor, samt lokal skada av hjärnceller.
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Stora intracerebrala blödningar leder till ökat intrakraniellt tryck, och framförallt vid stora
blödningar i thalamus och putamen medför detta en ökad risk för inklämning av
hjärnstammen vilket leder till livshotande skador. Patienter med blödning skall observeras
noggrant angående förändringar i medvetandegrad då risk för ökat intrakraniellt tryck
föreligger.
Vid lillhjärnsblödning föreligger stor risk för inklämning av hjärnstammen, samt ökad risk för
hydrocefalus.

Bild 10: Hjärnblödning

Subarachnoidalblödning
En subarachnoidalblödning uppstår mellan de mjuka hjärnhinnorna, i subarachnoidalrummet,
och medför att blod kommer ut i liquor. Vid subarachnoidalblödning beror blödningen oftast
på att ett arteriellt aneurysm brister. De flesta aneurysm beror på en svaghet i kärlväggen
vilken leder till en utbuktning av kärlet. Aneurysmet kan dels vara medfött, men även vara
förvärvat efter till exempel trauma och ses ibland vid dissektion, s.k. pseudoaneurysm. I hög
ålder kan aneurysm bildas på grund av lokal arterioskleros. Risken ökar vid hypertoni och
rökning. Merparten av aneurysmen är asymtomatiska fram till dess att de brister och ger
upphov till en blödning. De vanligaste lokalisationerna för aneurysm är i kommunicerande
förbindelser mellan höger och vänster sidas a. cerebri anterior (främre kommunikant
aneurysm) samt a cerebri posterior och distala carotis interna (bakre kommunikant aneurysm).
Subarachnoidalblödning är ett allvarligt tillstånd och dödligheten är ca 30 procent i
akutförloppet. Adekvat omhändertagande, tidig diagnostik och operation ökar chansen till
överlevnad och till att bli helt återställd. Reblödning, sekundär hjärninfarkt p.g.a. kärlspasm
samt utvecklande av hydrocefalus är vanligt förekommande i efterförloppet av en
subarachnoidalblödning
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TIA
Vid en TIA uppkommer en liten blodpropp i hjärnans blodkärl som snabbt löses upp av
kroppens fibrinolysprocess . Man räknar med att symptomen har gått i regress hos 90 % inom
15 minuter. Då risken för stroke efter TIA kan vara upp till 20 % inom de första två dygnen
är det viktigt med akut utredning och behandling, som om den initieras inom första dygnet
kan reducera återinsjuknanderisken med upp till 80 % (Rothwell at al, Lancet 2007).

Symtom
Det mest karakteristiska vid insjuknande i stroke är att symtomen debuterar plötsligt. Oavsett
om patienten drabbas av en cerebral infarkt eller en cerebral blödning får patienten liknande
symtom om skadan uppstår inom samma område i hjärnan. Både vid infarkt och blödning kan
symtom som illamående och kräkningar, huvudvärk samt sjunkande medvetandegrad
förekomma. Vid blödning kan dessa symtom vara mer uttalade. Sjunkande medvetandegrad
uppstår på grund av att skadan ger upphov till ökat intrakraniellt tryck, ofta vid stora
intrakraniella blödningar eller expansiva mediainfarkter. Vid hjärnsstamsstroke förekommer
medvetandesänkning ofta redan vid insjuknandet.
Skador i höger hjärnhalva ger symtom i vänster kroppshalva, och skador i vänster hjärnhalva
ger symtom i höger kroppshalva. Vänster hjärnhalva är oftast den dominanta hjärnhalvan och
här finns språkcentrat även hos majoriteten av vänsterhänta. Vid skador i lillhjärnan ses
däremot koordinationsstörning i samma kroppshalva som infarkten eller blödningen är
belägen i.

Carotisområdet
Arteria cerebri media försörjer de områden i storhjärnshemisfären med centra för motoriska
och sensoriska funktioner för ansikte, arm och bål, samt språkcentra. En skada i arteria cerebri
media området ger symtom så som
Arteria cerebri media försörjer de områden i storhjärnshemisfären (laterala delar av frontaloch parietallober samt temporallob) med centra för motoriska och sensoriska funktioner för
ansikte, arm och bål, samt språkcentra. Capsula interna och basala ganglier försörjs av a.
cerebri media, medan försörjningen av thalamus delas med a. cerebri posterior. En skada i
arteria cerebri media området ger symtom så som










Kontralateral hemipares (förlamning i motsatta kroppshalvan)
Kontralateral central facialispares
Kontralateral sensibilitetsnedsättning
Synfältsstörning (Hemi-/Kvadrantanopsi) kontralateralt till skadan.
afasi
läs- och skrivsvårigheter
apraxi
visuell och sensorisk neglekt (vanligast vid skador i höger hjärnhalva) eller
uppmärksamhetsstörning
rubbningar av spatial förmåga (rumsuppfattningen).
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Arteria cerebri anterior försörjer frontal (pann-) och mediala parietal (hjäss-) loberna. En
skada inom dessa områden kan ge symtom så som:





pares och känselnedsättning i kontralateral benet
inkontinens
personlighetsförändringar
språkrubbningar

Vertebralisområdet
Arteria vertebralis och basilaris med grenar försörjer hjärnstamsområdet och lillhjärnan.
Arteria cerebri posterior försörjer occipitalloben samt centrala djupa delar av storhjärnan,
framförallt bakre delar av thalamus. Exempel på symptom:

A. cerebri posteriors försörjningsområde
 Synfältsstörningar
 Kontralateral störning av motorik och känsel
 Medvetandepåverkan, framförallt vid bilateral thalamusskada
 Språkstörningar

A. vertebralis försörjningsområde
 kraftig rotatorisk yrsel
 illamående, kräkningar
 sväljningssvårigheter
 hicka
 balansrubbningar
 ataxi (koordinationssvårigheter)
 dubbelseende
 nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser)
 nedsatt känsla för smärta och temperatur i ansiktet
 dysartri (artikulationssvårigheter)
 nedsatt smärt- och temperaturkänslighet.

En skada inom hjärnstamsområdet kan leda till livshotande symtom så som:
 djup medvetandesänkning
 andningspåverkan
 temperaturpåverkan utan infektionsorsak
 hypertoni
 extremitetsförlamning som kan vara bilateral
 mycket små men ljusreagerande pupiller, ibland anisokori (olikstora pupiller)
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Subarachnoidalblödning
Symtomen vid subarachnoidalblödning kännetecknas av ett akut insjuknande, där symtomens
svårighetsgrad beror på blödningens storlek. Vid små blödningar kan patienten vara helt
vaken och opåverkad, bortsett från kraftig huvudvärk. Stora subarachnoidalblödningar kan ge
ett kraftigt intrakraniellt tryck, vilket leder till snabb medvetandeförlust och död. Små
blödningar är en varning för att större blödningar kan inträffa inom några timmar eller dagar.
Fysiska bortfallsymtom är ovanligt.
Generella symtom vid subarachnoidalblödning är:
 åskknallshuvudvärk eller blixthuvudvärk. Kraftig huvudvärk, där patienten beskriver
det som att något ”smäller till” inne i huvudet
 illamående och kräkningar
 medvetandepåverkan
 komplett oculomotoriuspares med pupillpåverkan

Differentialdiagnoser


Hjärntumör ger oftast mer långsamt ökande symtom, men kan även debutera plötsligt
med till exempel krampanfall, i synnerhet vid låggradiga astrocytom.



Skalltrauma kan ge upphov till samma symtom som vid stroke. Skillnaden består i
anamnes och utveckling av symtom.



Migränattacker yttrar sig med ofta halvsidig huvudvärk som är koncentrerad till ögat,
tinningen och pannan. Vanligen uppfattas smärtan som huggande och förvärras av
ansträngning. Andra symtom är ljud- och ljuskänslighet samt illamående och
kräkningar. Även ögonsymtom och halvsidiga känselstörningar i form av domningar i
hand, käke och tunga förekommer.



Epilepsi kan ge symtom som liknar de vid vaskulärt orsakade sjukdomar. Om en
patient som tidigare haft stroke drabbas av nya neurologiska symtom motsvarande det
tidigare drabbade området bör postapoplektisk epilepsi övervägas.



Multipel skleros. Karakteristiskt för MS är att symtom från olika delar av centrala
nervsystemet kommer och går i skov som varar från veckor till månader. Symtom som
kan förekomma är känselnedsättning i extremiteter, synnedsättning, balanspåverkan
och motoriska symtom. Ryggmärgsskov ger bilaterala symptom och ibland blås- och
tarmrubbning. Stroke som drabbar ryggmärg är mycket ovanlig.



Kroniskt subduralhematom kan ge upphov till symtom som kan uppstå veckor till
månader efter skalltrauma. Oftast består symtomen i tilltagande mentala förändringar.
Blödningen är lokaliserad under den hårda hjärnhinnan.
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Sinustrombos är en venös trombos som sitter i sinus. Är ofta orsakad av
koagulationsrubbning och kan vara sekundärt orsakat av infektion, graviditet och Ppiller användning. Symtomen vid sinustrombos kan vara mycket varierande, men
huvudvärk förekommer ofta, ibland ses även krampanfall. Sinustrombos kan orsaka
venös hjärninfarkt, som ofta har hemorragiskt inslag.



Arteriell kärldissektion kan sekundärt leda till en hjärninfarkt. Kärldissektionen kan
vara utlöst spontant med kan även orsakas av lindrigt trauma mot halsen. Symtom som
uppstår beror på vilket kärl som är involverat.



Akut infektionssjukdom hos patienter med tidigare stroke kan ge upphov till metabol
påverkan av hjärnan vilket ger försämring av neurologiska restsymtom.



Metabol störning så som elektrolytrubbningar och hypo- eller hyperglykemi.
Hyperglykemi kan ge symtom som afasi och hemipares. Vanliga symptom vid
hypoglykemi är ge somnolens, koma och konfusion. Även lateraliserande symptom
som hemipares förekommer.



Intoxikationer inklusive alkohol, kan i synnerhet hos patient med tidigare hjärnskada
ge strokeliknande bild.



Borrelia. Symtom på borrelia är huvudvärk, nackstyvhet och perifer facialispares. Vid
en perifer facialispares är hela ansiktshalvan, mungipa, ögonlock och panna, drabbad.
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Stokeprocess och vårdkedja

Stroke
Ring 112!
Ring 112!

Prehospital
vård
”Rädda
hjärnan”

Hässleholms sjukhus
Akuten/IVÖ
Neurologisk bedömning
Diagnos & Behandling

SUS Lund
NK/Neurologen
Behandling

Integrerad rehabilitering
på Strokeenhet
SVPL
Utskrivning

Teambedömning av
rehabiliteringsbehov
REHABPLAN: Mål
Åtgärder: Träning/ Behandling,
Information/ Teamsamtal,
Hembesök/ Permissioner mm.

Vård på Strokeenhet
Strokekontroller
Fortsatt vård/behandling
Diffrentialdiagnostik
Tidig mobilisering
Förebygga komplikationer

Uppföljning
Med.mottagning
Blodtryck
PK-prov
Primärvården
SÄBO/Hemsjukvård

Rehabilitering efter utskrivning
Sjukhusets Dagrehab
Primärvård, Kommun

CSK
Kärlkirurgen

Carotisop.

Uppföljning/Riksstroke
Strokemottagning
SSK & läkare
3 mån och 1 år

Vårdkedja definieras som ”samordnade aktiviteter för en specifik patientgrupp, som är
sammanlänkade för att uppnå ett kvalitativt slutresultat för patienten. En vårdkedja passerar
ofta huvudmannagränser och omfattar flera kliniker/vårdgivare” (Åhgren 1997).
Definition en process, enligt svenska institutet för kvalitetsutveckling (SIQ), är en serie
aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. Den har en väl definierad början och en väl
definierat slut. Det måste alltid vara klart definierat vad processen ska ta emot, vad den ska
åstadkomma, hur det ska ske samt vilka de förväntade resultaten ska vara. Alla processer har
en kund - intern eller extern. Processer är repetitiva, det vill säga de genomförs många gånger.
Sedan 2009 har Region Skåne och Kommunförbundet Skåne haft för avsikt, att inom ramen
för sina respektive uppdrag, aktivt stödja och gemensamt utveckla ett arbete mot styrning och
ledning genom patientprocesser. Strokeprocessen var en av de första patientprocesserna som
från att ha varit pilotprojekt med gränsöverskridande samverkan från och med 2009
utvidgades till att gälla all strokesjukvård i Skåne.
Lokala patientprocessansvariga läkare och ett processutvecklingsteam med representanter från
sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård svarar inom givna ramar för
utvecklingen av patientprocessen.
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Kunden i processen är i detta fall den person som drabbats av stroke och vårdkedjan omfattar
Hässleholms sjukhusorganisation, primärvården och kommunerna Hässleholm, Osby och
Perstorp. I det lokala stroketeamet är överläkare Magnus Esbjörnsson patientprocessansvarig
läkare och Strokeenheten och Dagrehab på sjukhuset, Primärvården, Hässleholm och Osby
kommuner har representanter med olika yrkesbakgrund.

Strokeenhet
En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästintill helt och hållet tar
hand om patienter med stroke och som sköts av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga
inom strokesjukvård. Vid en strokeenhet bedrivs systematiserad, specialiserad
sjukhusbehandling av strokepatienter. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
strokesjukvård bör alla patienter med stroke eller TIA erbjudas vård på strokeenhet.






Vård på strokeenhet minskar dödlighet, funktionsberoende och behov av
institutionsvård.
Effekten av vård på strokeenhet är lika stor som trombolysbehandling.
De positiva effekterna av strokeenhet gäller samtliga strokedrabbade oavsett ålder,
kön, typ av stroke (propp eller blödning) och slaganfallets svårighetsgrad.
Vård på strokeenhet jämfört med vård på vanlig vårdavdelning medför inte förlängd
vårdtid på sjukhus.
En obruten vårdkedja på sjukhuset på en strokeenhet har stor betydelse. Vårdtiden för
patienter på strokeenhet motsvarar minst 7 dagar för att säkerställa de påvisade
positiva effekterna. Det motsvarar ett behov av ca 15 vårdplatser på strokeenhet per
100 000 invånare i primärt upptagningsområde.

Strokeenheters innehåll har definierats (evidensstyrka 1) på följande sätt. Strokeenheten:











är en identifierbar enhet på ett sjukhus, det vill säga den har en hel eller definierad del
av en vårdavdelning som fungerar som strokeenhetens bas, där man enbart (eller
nästan enbart) tar hand om patienter med stroke.
har personal med expertkunnande inom stroke och rehabilitering. Exempel på detta är
återkommande utbildningsprogram med strokekompetensbevis som erhålls efter
godkänd genomgången kurs.
består av ett multidisciplinärt team som har möten minst en gång per vecka. Teamet
innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator
och logoped samt har tillgång till dietist och psykolog helst med neuropsykologisk
inriktning.
ger detaljerad information och utbildar patienten och närstående under vårdtiden på
strokeenheten.
har ett fastställt program för registrering och åtgärder av vanliga problem för att
undvika och i förekommande fall snabbt åtgärda medicinska och andra
komplikationer.
startar omedelbart med mobilisering och tidig rehabilitering av patienten.
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Strokeenheten på Hässleholms Sjukhus
På Hässleholms sjukhus är det närsjukvårdsklinikens avdelning 9 som är strokeenhet med
integrerad rehabilitering. De patienter som får behandling med trombolys får detta på IVÖ,
som är en internmedicinsk vård – och övervakningsavdelning. I vissa fall påbörjas
trombolysbehandling redan på röntgenavdelningen. Efter en övervakningsperiod på 12-24
timmar överflyttas patienterna till avd 9.
I de fall trombolysbehandling är olämplig eller otillräcklig överförs patienterna till SUS-Lund
för så kallad trombektomi, mekanisk avlägsning av blodpropp med kateter. I de fall patienten
har hjärnblödning, som behöver operativ åtgärd sker detta på neurokirurgiska kliniken SUSLund. Patienterna överförs därefter till avd 9 för fortsatt vård och rehabilitering.
Då akuten vid Hässleholms sjukhus är stängd nattetid sker direktinläggningar av patienter
med stroke på avd 9 utom i de fall trombolysbehandling är aktuellt då inläggning sker på
IVÖ.
Strokeenheten har en sjuksköterska som gör alla Riks-Strokes uppföljningar, medverkar vid
information om stroke i grupp, är kontaktperson efter utskrivning och deltar i arbetet på
avdelningen.
Strokeenheten har tillgång till alla teamets medlemmar måndag till fredag, men har enbart
tillgång till logoped två dagar i veckan. Sjukgymnast gör bedömning för tidig mobilisering
veckans alla dagar, lördag-söndag i samband med helgtjänst på ortopeden.
Sjukhuset har regelbundet en tredagarsutbildning om stroke som erbjuds personal på
sjukhuset, i primärvården och kommunerna.
Patienter med stroke som är yngre än 65 år och bor i Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge
kommun och behöver fortsatt inneliggande rehabilitering på sjukhus överflyttas till avd 9 på
Hässleholms sjukhus efter den akuta vårdtiden på CSK.

Stroketeam
Läkaren är ledaren för stroketeamet och ansvarar för utredning och diagnostik, medicinsk
behandling och bedömning av adekvat vårdnivå för omhändertagande. Läkaren ansvarar för
samordning av omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser och upprättande av
rehabiliteringsplan. Läkaren ger medicinsk information om diagnos och behandling till patient
och närstående.
Läkaren bedömer när en patient är utskrivningsklar, om fortsatt adekvat vård kan beredas på
nästa nivå i vårdkedjan samt hur den fortsatta medicinska uppföljningen skall ske. Läkarens
uppföljning av respektive patient är bl.a. viktig för att kunna upptäcka och behandla
komplikationer till sjukdomen, som en strokepatient löper risk att drabbas av under alla
skeden av sjukdomen, samt för adekvat intervention mot riskfaktorer, sekundärprevention
samt behandling av andra medicinska problem vanliga vid stroke.
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Läkaren har i strokeenhetsteamet ett nära samarbete med andra yrkeskategorier och svarar för
att relevanta medicinska aspekter på sjukdomen kommer till andra teammedlemmar
kännedom, samt för att uppgifter av betydelse för den samlade bedömningen inhämtas från de
andra yrkeskategorierna.
Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden och medverkar vid och genomför
provtagningar, kontroller och medicinska behandlingar. Sjuksköterskan genomför ett
ankomstsamtal som omfattar anamnes och status och bedömer risker för komplikationer samt
omvårdnadsåtgärder för att motverka dessa. Sjuksköterskan upprättar vid behov vårdplaner,
ansvarar för att åtgärderna genomförs, utvärderar och reviderar vårdplanerna.
Sjuksköterskan träffar patienten under hela dygnet och har då möjlighet att uppmärksamma
olika svårigheter och förändringar i patientens fysiska och psykiska status. Kontakt för åtgärd
tas sedan med lämpliga personer i stroketeamet. Omvårdnadsåtgärder är också att samtala och
att vara tillgänglig för samtal med både patienten och dennes närstående. Sjuksköterskan har
huvudansvaret för samordnad vårdplanering (SVPL). Efter att läkaren delgett patienten
strokediagnosen ger sjuksköterskan muntlig och skriftlig information om stroke till patient
och anhöriga.
Undersköterskan arbetar med omvårdnad dygnet runt och medverkar vid medicinska
kontroller. Om förändringar eller svårigheter uppmärksammas ska ansvarig sjuksköterska
informeras. Undersköterskan på strokeenheten medverkar också i den dagliga
aktivitetsträning så att patienterna kan få omsätta de mål som uppnåtts, som förbättrad
gångförmåga, på- och avklädning, daglig hygien mm. Rehabundersköterskan assisterar
sjukgymnast och arbetsterapeut på avd 9 och på Dagrehab samt utför träning/behandling på
delegation.
Arbetsterapeutens roll är att kartlägga patientens tidigare aktivitetsmönster inom personlig
vård, boende, arbete/studier och fritid, det vill säga utreda vad patienten brukar göra och
aktivitetens betydelse. Vidare att bedöma de konsekvenser sjukdomen kan ha medfört inom
ovanstående områden, och i samband med detta ta reda på vad patienten fortfarande kan, gör
och vill göra av dessa aktiviteter.
Arbetsterapi syftar till att möjliggöra för individen att kunna utföra de aktiviteter som den vill
och behöver kunna göra. Arbetsterapi utgår från patientens egna önskemål och behov och
målsättningar utformas tillsammans med patient och eventuellt även närstående.
Arbetsterapiska insatser riktas mot att utveckla patientens aktivitetsförmåga eller förhindra
nedsatt aktivitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den så att patienten upplever
tillfredställelse i sin dagliga livsföring.
Vid observation bedöms nedsättning och förmåga till motoriska färdigheter och
processfärdigheter i aktivitetsutförandet. Motoriska färdigheter är de handlingar och
aktiviteter som används för att förflytta kroppen eller föremål under utförandet av aktiviteter i
det dagliga livet (ADL), till exempel att gå, transportera föremål, nå och manipulera föremål
samt att placera kroppen i förhållande till omgivningen.
Processfärdigheter är de handlingar en individ utför för att logiskt organisera och anpassa sitt
beteende för att fullgöra en aktivitet, till exempel inleda och genomföra handlingar i logisk
ordning, välja och samla ihop aktivitetens föremål, anpassa handlingar när problem uppstår.
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Utifrån patientens och närståendes behov hjälper arbetsterapeuten patienten att träna upp
nedsatta förmågor eller träna in nya sätt att utföra aktiviteterna på, eventuellt prova ut och
träna in användningen av såväl enklare som mer tekniskt avancerade hjälpmedel samt initiera
bostadsanpassning. Arbetsterapeuten informerar/handleda närstående och/eller
omvårdnadspersonal om hur de bäst kan stödja patienten i utförandet av aktiviteter.
Sjukgymnasten har specifika kunskaper om människan i rörelse, dvs. förmågan att uppfatta,
ta till vara och kontrollera sin kropp på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till de krav som
den fysiska och sociala miljön ställer.
Sjukgymnasten börjar med tidig bedömning för att så snart som möjligt mobilisera patienten
och kartlägger patientens tidigare rörelse- och förflyttningsbeteende och tar reda på tidigare
orsaker till eventuella begränsningar. Vidare kartlägger sjukgymnasten vilken typ av arbete,
intressen och fritidsaktiviteter som kräver förmåga att röra sig, som patienten ägnat sig åt.
Sjukgymnasten bedömer de konsekvenser som sjukdomen kan ha för patientens rörelse-,
funktions- och förflyttningsförmåga och vad det innebär för vardagsliv, arbete och
fritidsintressen.
Den sjukgymnastiska bedömningen av patienter med stroke grundar sig på anamnes,
undersökning och analys. Undersökningen omfattar bedömning och observation av patientens
rörelseförutsättningar såsom andnings- och cirkulationsförmåga, sensibilitet, smärta,
ledrörlighet, muskelfunktion, muskeltonus och koordination samt förmåga till basal
förflyttning, gångförmåga inomhus och utomhus och förmåga att bibehålla balans i både vila
och under förflyttning.
De behandlande åtgärderna syftar till att bistå patienten i arbetet med att återskapa eller lära in
så normala rörelsemönster som möjligt. Stimulering till aktivitet i den påverkade
kroppshalvan, symmetri mellan kroppshalvorna och att träningen är meningsfull, intensiv,
utmanande och uppgiftsspecifik är grundläggande delar av behandlingen.
Funktionsträning omfattar balans i sittande, stående och i rörelser samt koordination,
muskelstyrka och konditionsträning. Vidare ingår i behandlingen att eliminera eventuella
hinder för träning och återinlärning av rörelser och funktion, såsom nedsatt andning och
cirkulation, smärta, inskränkt rörlighet och tonusförändring.
Aktivitetsträningen omfattar bl.a. förflyttningar i säng, överförflyttningar, gång på olika
underlag, i trappa och lutningar samt i utomhusmiljö. Behandling kan också omfatta åtgärder
mot smärta och spasticitet samt andningsträning. Sjukgymnasten utprovar gånghjälpmedel
och ortoser. Utvärdering sker kontinuerligt med standardiserade utvärderingsinstrument.
Sjukgymnasten deltar i SVPL och gör hembesök tillsammans med arbetsterapeut samt
informerar patient, anhöriga och vårdpersonal om patientens funktions - och
aktivitetsförmåga.
Logopeden konsulteras för bedömning av funktionsförändringar som påverkar
kommunikationen. Vid afasi bedömer logopeden förutom talet även hör- och läsförståelse
samt skrivförmåga. Vid dysartri bedömer logopeden omfång, styrka, snabbhet och
koordination av de muskler som är involverade i talproduktionen. Behandling och/eller råd
om träning sätts in, och vid behov provas kommunikationshjälpmedel ut.
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Vid dysfagi bedöms oralmotorik och sväljförmåga via en ätobservation och när behov finns
rekommenderas remittering för en fiberendoskopisk undersökning av sväljförmåga på ÖNH
mottagningen på CSK. Det fastställs då hur patienten klarar att svälja dryck och mat med
olika konsistenser. Logopeden ger sedan råd om konsistensanpassning och sväljningstekniker
till patienten, ansvarig sjuksköterska och närstående.
Logopeden tjänstgör 2 ggr/vecka vid Hässleholm sjukhus och har då förutom inneliggande
patienter även patienter på Dagrehab och egna polikliniska besök.
Neuropsykologen är en legitimerad psykolog med specialistutbildning i neuropsykologi som
kliniskt studerar effekten av hjärnskador på beteende, känsloliv och intellektuella funktioner,
bedömer emotionellt status och krisbearbetningsförlopp och vid behov också behandlar
problem inom dessa områden.
Neuropsykologen använder standardiserade neuropsykologiska tester med hög validitet och
reliabilitet. Beteendeförändringar studeras också genom beteendeobservation och
skattningsskalor, personlighetsinventorier mm.
Neuropsykologen bedömer också patientens känslomässiga status. Förändringar av den
emotionella framtoningen kan vara avhängig en hjärnskada, men kan också bero på en
känslomässig reaktion som svar på den förändrade livssituation som en hjärnskada innebär.
Det är viktigt att bedöma om patienten behöver hjälp i sin krisbearbetning (kognitiv
psykoterapi) eller om den följer ett ”normalt” mönster.
Depression påverkar såväl känslor som energi och motivation, liksom minne och
problemlösningsförmåga. Det är således viktigt att se till att patienter kliniska
depressionstecken får adekvat behandling för att de ska kunna tillgodogöra sig rehabilitering.
Denna diffrentialdiagnostik ingår i neuropsykologens uppgifter.
Neuropsykologen arbetar tillsammans med övriga teamspecialister runt strokepatienten för att
åstadkomma bästa möjliga bedömning av hjärnskadans effekter samt för att hur dessa ska
behandlas för att patienten skall nå bästa möjliga livskvalitet.
Kuratorn inom den specialiserade strokesjukvården arbetar med psykosocialt
behandlingsarbete i form av exempelvis bearbetande, insiktsskapande samt motiverande
samtal och finns i både slutenvård och öppenvård. Målet med det psykosociala arbetet är att
stärka individers möjlighet att hantera inre och yttre påfrestningar samt att, vid behov, arbeta
för förändringar i den sociala miljön så att livssituationen utvecklas gynnsamt.
Även anhöriga blir påverkade när en närstående drabbas av stroke. I kuratorns arbete är det
viktigt att uppmärksamma närståendes psykosociala situation och ge relevant stöd,
information samt att främja delaktighet. I denna insats behöver man se både individuella och
gemensamma behov.
Kuratorn arbete utgår från en helhetssyn där man i stor omfattning samverkar med socialt
nätverk och andra aktörer runt en patient, exempelvis andra vårdgivare, försäkringskassan,
socialtjänst, arbetsgivare m.fl. Arbetet är också informativt i frågor som berör socialjuridik,
ekonomi, boende, samhällsinformation mm.

22
Psykosocialt arbete i sjukvården bedrivs i ett medicinskt sammanhang där flera processer, inre
och yttre, pågår samtidigt runt patient och anhöriga. Kuratorsarbetet förutsätter att kuratorn
har grundläggande kunskap inom det medicinska området (stroke) och specifik kunskap om
det egna kompetensområdet psykosocialt arbete roll.

Dietistens roll vid en tidig bedömning inom den slutna vården är att bedöma patientens
energi- och näringsbehov och att kartlägga behov av konsistensanpassning. Exempelvis
används testmåltider för att veta vilken konsistens som patienten har förmåga att äta. Den
bedömningen görs bl.a. i samarbete med logoped för att utesluta aspirationsrisk.
Målsättningen med dietistens insatser är att genom kostbehandling motverka malnutrition,
både under- och övernäring och undvika aspiration. Kostbehandlingen ska vara individuellt
anpassad efter patientens kvarvarande förmåga, sociala och kulturella miljö. Syftet är att öka
patientens förutsättningar att kunna äta, kompensera brister och minska följderna av ät- och
sväljproblem.

Stroketeamet bör strukturera patientens totala vårdbehov individuellt med målsättningen att
så långt som möjligt bevaka patientens integritet och oberoende. I planeringen är det viktigt
att arbeta både med mål och med delmål som under hela vårdkedjans gång bör omvärderas.
Alla i vårdteamet deltar i vården, var och en inom sin specialitet. Teamet träffas på
rehabiliteringskonferens en gång per vecka där man planerar patientens fortsatta behandling
under vårdtiden samt planerar för fortsatt rehabilitering och andra insatser efter utskrivning.

Riks-Stroke
Riks-Stroke är ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Registret samlar in uppgifter
om patientens situation vid insjuknandet, under sjukhusvistelsen och följer upp patienten efter
tre månader och efter ett år. Varje år analyseras de data som samlats in från deltagande
sjukhus. Alla akutsjukhus som vårdar strokepatienter deltar! Resultaten finns i form av
årsrapporter där data presenteras på riks, landstings och sjukhusnivå.
Målsättning med Riks-Stroke är att:





bidra till att strokevården håller en hög och jämn kvalitet i alla delar av landet för att
ytterst komma patienterna tillgodo i form av bästa möjliga vård.
fungera som verktyg för sjukhusens kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbete.
fungera som instrument för uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
strokevård.
öppen redovisning av Riks-Strokedata för allmänhet, närstående, patienter,
professioner och beslutsfattare.
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Akut handläggning, diagnostik och behandling
Omhändertagande prehospitalt
Se regionalt prehospitalt vårdprogram stroke version 5 (2009):
http://www.skane.se/Public/SUS_extern/Verksamheter/RSPC/Dokument/Vårdprogram/VP_St
roke5.pdf

Omhändertagande på Akuten
Vid telefonlarm från ambulans om ”Rädda hjärnan”
 Notera patientuppgifter samt telefonnummer till ambulansen.
 Mellan- och primärjour varskos omedelbart.
 Kontroll i patientjournal om det finns aktuell vikt noterad
 Kontroll i patientjournal om patienten behandlas med antikoagulantia (Waran,
Pradaxa, Xarelto eller Eliquis) eller lågmolekylärt heparin.
Om patient som söker själv i triagen, bedöms som möjlig trombolyskandidat av mottagande
sjuksköterska, skall omedelbart mellanjour konsulteras för beslut.
Vid ”Rädda hjärnan”-larm som söker via ambulans
 Blodprover säkras enligt PM, se nedanstående länk.
 Kontrolleras att patienten har fungerande venös infart (grön PVK i båda armvecken).
 Vikt endast om inte känd sedan tidigare eller patient/anhörig kan uppge aktuell
uppgift.
 Syrgas 5 l/grimma. Perfalgan 1g i.v. vid temp >37,5° C.
 Vid omfattande symtom och proximal kärlocklusion på CT angiografi tas omedelbar
kontakt med SiB-jour (Strokintervention i Beredskap) i Lund för diskussion kring
eventuell trombektomi. För detaljerad information, se:
http://intra.skane.se/Halsa--vard/Varddokument/Hassleholmssjukhusorganisation/Strokehjarna/Trombolysbehandling-vid-stroke---Radda-Hjarnan/

Vid intrakraniell blödning tas akut kontakt med neurokirurgisk jour vid SUS. Om patienten
står på Waran reverseras effekten med Ocplex samt Konaktion i.v. Överväg Cyklokapron 1 g
i.v. x 4 efter diskussion med strokejour. Om inte misstanke om hemorragiskt omvandlad
hjärninfarkt föreligger, kan mer frikostig blodtryckssänkning tillämpas, se avsnitt om
blodtrycksbehandling, sidan 28.
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Omhändertagande på IVÖ
Inläggning vid ”Rädda hjärnan larm” om trombolysbehandling övervägs. Om beslut tas om
att inte inleda trombolysbehandling, överförs patienten utan fördröjning till strokeenheten/
avd 9.



Fram till överflyttning samma kontroller (NIHSS) som på strokeenheten (Bilaga 1).
Om patienten inte har känt förmaksflimmer påbörjas telemetriövervakning under 1-2
dygn.
 Mobilisering så snart som möjligt efter trombolysen och efter gjord bedömning av
patientens förmåga och fallrisk. Vid uttalad pares bedömning av sjukgymnast.
 För kontroller under och detaljer kring trombolysbehandling, se PM som finns på
nedanstående länk.
http://intra.skane.se/Halsa--vard/Varddokument/Hassleholmssjukhusorganisation/Strokehjarna/Trombolysbehandling-vid-stroke---Radda-Hjarnan/

Omhändertagande på Strokeenheten










Första dygnet kontroll var 4:e timme av NIHSS, blodtryck, puls och temperatur.
Vid känd diabetes eller hypo-/hyperglykemi vid inläggning, kontroll av P-glucos
(kapillärt) var 4:e timme.
Om patienten inte har känt förmaksflimmer påbörjas telemetriövervakning, under 1-2
dygn. Om telemetri ej påvisat förmaksflimmer sker screening under två veckor med
tum-EKG (morgon och kväll samt vid symptom på hjärtklappning) efter utskrivning.
Vid längre vårdtid kan screening med tum-EKG påbörjas redan på avdelningen. Se
lathund för instruktioner vid screening med tum-EKG (Bilaga 2).
Om känt förmaksflimmer bedöms om korrekt och välfungerande behandling
föreligger.
o ASA rekommenderas EJ om inte annan indikation än förmaksflimmer
föreligger, och har mycket liten förebyggande effekt samt en inte obetydlig
blödningsrisk.
o Om patienten står på Waran bedöms om tiden inom terapeutiskt PK-intervall
(cTTR) är tillfredsställande – om andelen är under 70 % trots god compliance,
kan övergång till NOAC (Nya Orala Antikoagulantia: Pradaxa, Xarelto eller
Eliquis) övervägas
o Om patienten har känt förmaksflimmer utan behandling eller enbart behandlas
med ASA, sätts Waran utan dröjsmål såvida inte klar kontraindikation finns.
Fallrisk eller demens utgör inte godtagbara skäl till att avstå, om det inte
föreligger dagliga falltrauman eller demens i slutstadiet. Klara
kontraindikationer är t ex aktuell intrakraniell blödning och aktiv
blödningskälla i mag-tarmkanalen. Vid stor aktuell hjärninfarkt är risken för
hemorragisk omvandling förhöjd under 1-2 veckor. Individuell bedömning.
TEE vid hög misstanke om kardiell embolisering
Duplex eller CT angiografi av halskärl skall vara utfört inom 24 timmar från ankomst
till sjukhus vid ischemiska symptom från carotisförsörjt territorium.
Tidig mobilisering prioriteras. Strikt sängläge endast på läkarordination. Vid uttalad
hemipares bedömning av sjukgymnast före mobilisering p.g.a. fallrisk.
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Screening (sväljtest) av dysfagi enligt schema (Bilaga 3).



Vid svår hemipares skall trombosprofylax i form av lågmolekylärt heparin (Klexane,
0,4 mg s.c. x 1) insättas om inte tydlig kontraindikation finns. Om trombolys givits,
sätts detta in först efter kontrollröntgen efter 24 timmar. Stödstrumpor har inte visats
ha någon förebyggande effekt mot djup ventrombos vid stroke.
Rutinprover Stroke (blodprover) kartlägger patientens riskprofil, etiologisk utredning
och ligger till grund för individuellt anpassad sekundärprofylax. Faktorer som kan ha
betydelse för behandling är exempelvis njurfunktion, kolesterolnivåer och
ämnesomsättning.



Diagnostik
Som primär metod används CT som förstahandsmetod på grund av hög tillgänglighet dygnet
runt, låg tidsåtgång och god tolerabilitet. Hänsyn till stråldos vid vissa undersökningar som
CT angiografi och perfusion är särskilt viktig hos yngre patienter.
MR, Magnetkameraundersökning, har mycket högre känslighet än CT för att påvisa akuta
förändringar vid syrebrist i hjärnan (s.k. diffusionsviktade sekvenser) med jämförbar
känslighet för aktuella blödningar. Särskilt värdefull metod vid svårigheter att lokalisera
aktuell skada, vid oklar etiologi och vid TIA. Sämre tillgänglighet än CT jourtid, patienter
med klaustrofobi eller svårigheter att ligga stilla är svårundersökta. Kan inte användas om
patienten har pacemaker.

Behandling
Läkemedel
Antitrombotiska läkemedel efter ischemisk stroke/TIA
1:a hand: Clopidogrel 75 mg 1x1
2:a hand: Trombyl 75 mg 1x1 i kombination med Persantin Depot 200 mg 1x2
3:e hand: Trombyl 75 mg 1x1
Statin hos samtliga patienter med ischemisk stroke, i synnerhet vid hyperkolesterolemi
1:a hand: Atorvastatin 80 mg 1x1
2:a hand: Simvastatin 40 mg 1x1
Dosreduktion hos äldre och hos patienter med nersatt njurfunktion
Blodtryckssänkning har dokumenterad effekt även hos patienter med normalt blodtryck
1:a hand: ACE-hämmare/AT-blockerare – kontroll av njurfunktion efter 4 v
Ramipril, Enalapril, Losartan, Candesartan, Valsartan
2:a hand: Tiaziddiuretika
Salures, Centyl
3:e hand: Calciumblockerare
Amlodipin, Felodipin
4:e hand: Betablockerare – framförallt vid samtidigt behov av frekvensreglering
Metoprolol Retard
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Antikoagulantia
Vid förmaksflimmer, DVT/lungemboli:
1:a hand: Waran
2:a hand: NOAC (Pradaxa, Xarelto eller Eliquis) hos patient med god
compliance, där cTTR ligger under 70 %, eller hos patient som trots god
information vägrar Waran.
Antidepressiva
Vid depressionssymptom med eller utan relation till aktuell stroke:
1:a hand: Sertralin
2:a hand: Citalopram
3:e hand: Fluoxetin
4:e hand: Mirtazapin (f f a vid samtidig sömnstörning och/eller nedsatt aptit)
Spasticitetsbehandling
Glöm inte kontrakturprofylax, återkoppling av sjukgymnast!
Botulinomtoxin i.m. i påverkad kroppsdel
Hjärntrötthet
Vid strokeassocierad fatigue som verkar funktionsnedsättande:
1:a hand: Modiodal 100-400 mg dagligen – följ upp blodtrycket!
Trombosprofylax
Hos immobiliserade patienter:
1:a hand Klexane 0,4 mg s.c. x 1

Carotiskirurgi
Om symtomgivande carotisstenos (minst 70 % förträngningsgrad) påvisats, tas utan
fördröjning kontakt med kärljour på CSK för diskussion kring akut övertag. Målsättning är att
samtliga patienter skall vara opererade inom en vecka. Dessa patienter skall, om inte särskilda
skäl föreligger, preoperativt sättas på kombinerad behandling med clopidogrel och ASA, och
bibehålls till patienten varit på postoperativ kontroll med duplex efter en månad.
Tillsvidarebehandling i form av clopidogrel. Samtliga patienter med karotisstenos skall ha
statin i högdos, lämpligen atorvastatin 80 mg. Hos patienter över 85 års ålder eller vid nersatt
njurfunktion ges atorvastatin 20-40 mg.

Anamnes
På akutmottagningen tar läkaren anamnes med fokus på tidigare sjukdom, riskfaktorer för
stroke, aktuella symptom och tidsförlopp. I det initiala skedet prioriteras snabb diagnos och
bedömning för att möjliggöra akuta behandlingsinsatser, exempelvis trombolys. Fördjupad
anamnes tas av ansvarig läkare på avdelningen senast påföljande dag.
Det är viktigt att kartlägga patientens tidigare livssituation för att vård och rehabilitering ska
kunna planeras utifrån patientens behov och egna mål. Då patienten kommer till avdelningen
genomförs ett inskrivningssamtal och bedömning av sjuksköterska som dokumenteras i
anamnes och status. Det är viktigt att alla i teamet sedan bildar sig en uppfattning av
patientens tidigare livssituation genom att ställa frågor och samtala med patient och oftast
även anhöriga. Uppgifterna som framkommer dokumenteras sedan i journalen.

27

Hälsohistoria/vårderfarenhet
Information om vilka sjukdomar patienten har sedan tidigare är viktigt i utredning av orsaken
till insjuknandet i stroke, dvs. om de haft riskfaktorer som förmaksflimmer, diabetes,
hypertoni eller förhöjda blodfetter. Hereditet för hjärt-/kärlsjukdom, autoimmuna tillstånd
samt cancer efterfrågas. Här tas även riskfaktorer som rökning och alkohol upp. Det är också
viktigt att veta om patienten sedan tidigare haft några funktions- och/eller
aktivitetsnedsättningar, t ex. vad gäller personlig vård och förflyttningar. Fråga om patienten
har några hjälpmedel och i så fall vilka.

Läkemedel
Aktuell läkemedelslista efterfrågas. Gås igenom tillsammans med patienten och anhöriga.
Används alla preparat som ordinerats? Biverkningar? Vet patienten eller anhörig varför
läkemedlet är ordinerat? Finns känd överkänslighet mot läkemedel? Används även receptfria
läkemedel eller naturläkemedel? Kontrollera om patienten har ApoDos.

Social bakgrund/livsstil
Uppgifter angående patientens sociala bakgrund och livsstil är viktig för fortsatt planering av
vården och kan ligga till grund för vilka mål patienten har med rehabiliteringen.
Frågor om patienten bor ensam och vilka som är närmast anhöriga är av vikt för att veta om
patienten kan få stöd av närstående/anhöriga då stroke också är en sjukdom som i hög grad
även drabbar de närstående.
Ta reda på om patienten bor i eget boende eller på särskilt boende och om patienten sedan
tidigare har några kommunala insatser (hemtjänst, matdistribution, larm mm.). Ställ frågor vid
behov om hur tillgänglig bostaden är, t.ex. om det finns trappor eller hiss, var badrum och
sovrum finns.

Ta reda på vilka fritidsintressen patienten har sedan tidigare och hur fysiskt aktiv patienten
var innan insjuknandet. Om patienten är i arbetsför ålder, fråga om han/hon är yrkesverksam
och i så fall i vilken typ av arbete.
Observera att om patienten har kommunala insatser i ordinärt boende eller bor på SÄBO ska
inskrivningsmeddelande skickas ankomstdagen i SVPL-IT!
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Omvårdnad
Kommunikation
Förmåga att kommunicera, att uttrycka och tolka känslor, önskningar och behov är
grundläggande för det mesta i livet. Denna förmåga omfattar både verbal- som icke verbal
kommunikation. I den icke verbala förmågan ingår exempelvis kroppshållning, gester och
ögonmotorik. I samband med att en person insjuknar i stroke kan kommunikationssvårigheter
uppstå eftersom den verbala förmågan kan bli reducerad och delar av den icke verbala
förmågan kan påverkas på grund av kroppslig försvagning, vilket ökar risken för social
isolering. Möjligheten att förbättra språkförmågan kan pågå oberoende av hur lång tid det har
gått efter insjuknandet, men är beroende på skadans omfattning och lokalisering. Se också
under rubrik Språk och kommunikation sidan 72.
Åtgärder
 Information till närstående vad gäller språkstörningen. Informationen ges kontinuerligt
under hela vårdtiden
 För att träna språkförmågan är det viktigt med en lugn miljö runt patienten.
Omvårdnadspersonalen måste förmedla en känsla av lugn och ge patienten möjlighet
och tid att uttrycka sig
 Logopedkontakt för individuell bedömning
 Språkstimulans via samtliga yrkeskategorier i den dagliga omvårdnaden.
 Använd kommunikationskarta vid behov. (Bilaga 4)

Kunskap/utveckling
Dolda funktionsnedsättningar är vanligt förekommande i samband med stroke. Detta kan yttra
sig så som nedsatt minne och då framförallt nedsatt korttidsminne, försämrad koncentrationsoch uppmärksamhetsförmåga som kan resultera i svårigheter att delta i ett samtal där flera
personer är involverade, men även svårigheter att slutföra påbörjade aktiviteter samt
svårigheter med nyinlärning.
Även nedsatt sjukdomsinsikt är vanligt förekommande. Det tar ofta tid för patienten att inse
vilka begränsningar som uppkommit i samband med stroke. Vissa patienter får aldrig denna
insikt, utan tror att de klarar allt lika bra som tidigare. Stroke kan också påverka förmågan att
orientera sig i tid och rum. Det kan leda till allvarliga förvirringstillstånd, ibland med ändrad
tids - och rumsuppfattning.
Ett strokeinsjuknande innebär ofta en omvälvande livsförändring för patient och närstående.
Många befinner sig den första tiden i ett psykiskt kristillstånd och upplever hög grad ångest,
nedstämdhet och trötthet. Ofta har man ingen kunskap om sjukdomen och dess följder vilket
medför att de formar en egen bild av framtiden, vilket kan vara en källa till ökad oro. För att förstå
vad som hänt och för att praktiskt och emotionellt kunna hantera den nya livssituationen behöver
patienten och närstående information om såväl sjukdomen i allmänhet som den enskildes
specifika problem, vilka medicinska och rehabiliteringsmässiga insatser som planeras, hur man
som närstående kan stödja den drabbade såväl praktiskt såsom emotionellt samt vilket stöd som
finns att få från sjukvård och kommun.
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Åtgärder
 Information till patient och närstående vad gäller patientens begränsningar och vilka
åtgärder som skall göras för att dessa begränsningar skall förbättras.
 Uppmuntra patienten att ta egenansvar.
 Information av hela teamet vid ett teamsamtal är ett tillfälle för patient och anhöriga
att få en samlad information
 Individuell information och stödsamtal av kurator

Andning
Stora hjärnskador ökar risken för andningsproblem. Hjärnans behov av syre ökar vid stroke. I
akutskedet kan en sänkt syresättning ytterligare förvärra den skada som stroke gett upphov
till. Det är därför viktigt att patientens syremättnad kontrolleras kontinuerligt samt att
syrgasbehandling ordineras om behov finns. Mål: Saturation över 95 %.
Åtgärder
 Informera om behovet av mobilisering.
 Lägesändring av patient vid sängläge. Frekvens av lägesändring avgörs av patientens
status, men bör göras minst var tredje timme. Vändschema används, (Bilaga 5)
 Mobilisering av patient. Andningsträning med hjälp av system-22. Frekvens efter
andningsschema upprättat av sjukgymnast.
 Saturationskontroller görs i samband med strokeprotokoll. Därefter enligt
läkarordination, samt vid behov.
 Syrgasbehandling om saturation understiger 95 % Observera att kontraindikationer av
syrgasbehandling kan föreligga, till exempel då patienten har KOL.
Rökning
Rökning ökar risken för stroke. Det finns ett tydligt samband mellan mängden cigaretter och
risken för stroke. Även före detta rökare har en förhöjd risk att drabbas av stroke. När en
rökare insjuknar i stroke och inte har möjlighet att röka finns risk att han/hon får
nikotinabstinens. Rökstopp medför snabb riskminskning för att drabbas av ny stroke.
Åtgärder
 Erbjud nikotinplåster. Ges enligt läkarordination.
 Information ges om rökstoppets positiva effekter på hälsan. Information ges om
hjälpmedel.
 Kontakt tas med rökavvänjningspersonal om patienten önskar.
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Cirkulation
Blodtryck
Blodtrycket kontrolleras i syfte att upptäcka behandlingskrävande hypertoni. Merparten av
patienterna med stroke har initialt ett förhöjt blodtryck. Blodtrycket kontrolleras även i syfte
att utvärdera nyinsatta blodtryckssänkande läkemedel. Olika blodtrycksvärden kan
förekomma i patientens armar. Vid första mättillfället kontrolleras blodtrycket i båda armarna,
därefter följs blodtrycket i armen med högst tryck. Om patienten har en hemipares
kontrolleras blodtrycket i den friska armen.

Blodtrycksriktlinje
Trombolys: Blodtryck bör med eller utan blodtrycksbehandling ligga under 185/115.
Cerebral infarkt (första två veckorna): Blodtryck överstigande 220/120 bör sänkas försiktigt,
ej för snabb sänkning på grund av risk för försämrad blodcirkulation kring hjärninfarkt. Efter
ca två veckor kan sedvanliga målvärden för blodtrycksbehandling tillämpas (135/85 –
medelblodtryck vid minst tre upprepade mätningar).
Cerebral blödning: Blodtryck överstigande 185/115 kan behandlas från dag 1, med 140/80
som rimlig målnivå i akutskedet. Före eventuell akut blodtryckssänkande behandling
kontrolleras blodtrycket igen efter 5 minuters paus, om det uppmätta värdet ligger över
angiven gräns. På lång sikt tillämpas samma principer som vid cerebral infarkt.

Åtgärder
 Blodtryckskontroller görs i samband med strokeprotokoll (NIHSS, bilaga 1). Därefter
enligt läkarordination samt vid behov.
 Blodtryckssänkande läkemedel ges enligt ordination.
 Informera ansvarig läkare om blodtrycksvärdena avviker från riktlinjerna.
 Information om hur fysisk aktivitet har positiv effekt på blodtrycket.
Vid uppföljning tre månader efter strokeinsjuknandet bör blodtrycket ligga på 135/85 eller
lägre såvida inte särskilda skäl föreligger hos patienten såsom bilaterala täta förträngningar i
halspulsådern. Uppföljning sker lämpligen med dygnsregistrering av blodtrycket några veckor
före återbesöket. Vid primärprevention brukar 140/90 anges som målvärde, men aktuella
studier talar för att man vid sekundärprevention har nytta av att sänka blodtrycket ytterligare.
Hur lågt som är optimalt är dock fortsatt oklart, men nivåer på 130/85 och där under är
önskvärda. Riskreduktionen jämfört med högre blodtrycksniåver uppskattas ligga på 20 %
(Benavente et al, SPS3, International Stroke Conference Honolulu 2013).
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Temperatur
Måttlig temperaturstegring, mer än 37,5 grader, har visat samband med försämrad prognos
efter stroke. Förhöjd temperatur har visat sig förvärra hjärnskadan. Oftast beror
temperaturstegringen på infektion i luftvägarna, urinvägsinfektion, djup ventrombos eller
lungemboli.

Åtgärder
 Temperaturkontroller var fjärde timme i samband med strokeprotokoll. Därefter enligt
läkarordination samt vid behov.
 Byt ofta patientens kläder och sänglinnen som blivit svettiga. Tvätta av patienten.
Använda fläkt på rummet.
 Paracetamol enligt generell ordination.
 Information till ansvarig läkare, för ställningstagande till eventuella odlingar och
antibiotikabehandling.
 Vid feber (över 37,5 grader) ökar vätskebehovet med 10 % för varje grads
temperaturstegring.

Förmaksflimmer
Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, förmaksflimmer, ökar risken för hjärninfarkt i
genomsnitt fem gånger. Under vårdtillfället utreds patienten med hjärtövervakning – telemetri
- för att undersöka om ett förmaksflimmer finns, såvida inte detta konstateras på vilo-EKG
vid inläggningen. Vid nyupptäckt förmaksflimmer sätts Waran in om inte kontraindikationer
finns.
Åtgärder
 Information till patienten angående syftet med hjärtövervakning.
 Vid insättande av Waran får patienten läkemedelsbroschyr och halsband, samt
information angående PK-prov.
 Pulskontroller med palpation av arteria radialis görs i samband med strokeprotokoll.
Därefter enligt läkarordination samt vid behov. Vid oregelbunden puls tas alltid EKG.
 Uppmärksamma ansvarig läkare då avvikelser i pulsövervakningen förekommer
(oregelbundenhet, frekvens).

Yrsel
Yrsel är ett vanligt symtom som kan ha många olika orsaker. Yrsel kan upplevas på olika sätt,
exempelvis som en snurrande känsla, karusellyrsel, som en känsla av ostadighet eller som
svimningskänsla. En svimningskänsla kan till exempel bero på att blodtrycket sjunker
tillfälligt vid snabb lägesändring till exempel från sittande till stående. Yrsel som symtom på
allvarlig sjukdom är mer ovanligt, i de fall det förekommer brukar även andra symtom finnas.

32
Åtgärder
 Patientinformation angående orsak till yrseln samt vad patienten själv kan göra för att
lindra yrselbesvären, till exempel sitta en stund på sängkanten efter uppresande från
liggande.
 Blodtryckskontroll och kontroll av ortostatiskt blodtryck.
 Kontroll av vätskeintag – vid behov vätskelista.
 Läkarundersökning för fastställande av bakomliggande orsak till yrseln.
 Kontakta sjukgymnast för bedömning.
 Utprövning av stödstrumpor om ortostatism föreligger.
 Läkemedelsgenomgång görs av läkaren. Antiemetika vid illamående.

Nutrition
Diabetes
Diabetes är en viktig riskfaktor för att drabbas av stroke. Hyperglykemi ökar syrgasbehovet i
hjärnvävnaden. Ett jämnt blodsockervärde så nära ett normalvärde (< 6,2 mmol/L) som
möjligt minskar risken för ökad cellskada i hjärnan.
Blodglukos ska hållas under 10 mmol/l. Både insulin och tablettbehandlade diabetiker samt
ickediabetiker kan behöva extra insulin de första dagarna
Åtgärder
 Information ges till patient och närstående angående diabetes och lämplig kost.
 Blodsockerkontroller två gånger per dygn då strokeprotokoll följs, samt ett
fasteblodsocker. Ytterligare blodsockerkontroller sker enligt läkarordination.
 HbA1c ingår i rutinprover för stroke och tas dagen efter ankomst till avdelning.
 Diabeteskost.
 Insulin eller peroralt antidiabetikum enligt läkarordination.
 Informera läkare akut vid blodsockervärde över 10 mmol/L.
 Vid nyupptäckt diabetes tas kontakt med diabetessjuksköterska på
Diabetesmottagningen alternativt i primärvården.
 Kontakt tas med dietist för samtal kring kost om patienten önskar.

Ät- och sväljningsproblem
Sväljningssvårigheter(orofaryngeal dysfagi) med minskat födo - och vätskeintag som följd, är
mycket vanliga i det initiala skedet efter stroke. Mellan 50-66% av dem som drabbas av
stroke får dysfagi (Martino 2005). Detta kan leda till undernäring som hos personer med stroke är
förenat med ökad risk för infektioner, sår, trötthet, förlängd vårdtid samt ökad dödlighet.
Flertalet förbättras spontant, men för en del blir problemen bestående. Det är viktigt att vid
inskrivningen utföra en första bedömning av patientens sväljningsförmåga. Var särskilt
observant på om patienten hostar/harklar, får andnings- och/eller röstpåverkan. Aspiration vid
dysfagi leder lätt till pneumoni.
En stor andel av patienterna med dysfagi har tyst aspiration, dvs. aspiration utan hosta . Det är
viktigt att observera att återkommande felsväljningar med hostreaktion efter en tid kan
resultera i utsläckt hostreflex och därmed tyst aspiration Det har visats i studie att tyst
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aspiration förkom hos 20 % av patienterna med akut stroke (Smith m.fl. 1999).
Utöver sväljningsbedömning måste andra ätproblem uppmärksammas t.ex. nedsatt motorik
såsom problem med tuggning, sväljning och hamstring av mat i munnen. Vidare behöver
perceptionsstörningar med svårigheter att uppfatta hela matportionen, apraxi som kan ge
problem att använda besticken, matleda på grund av depression samt lukt - och
smakförändringar uppmärksammas.
Åtgärder
 Riskbedömning nutrition skall göras inom 24 timmar och vid behov upprättas
vårdplan för Nutrition. För BMI-beräkning se:
http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800035214/konsistensguide_
fickformat.pdf
 Vikt och längd tas på morgonen efter inskrivning. Därefter viktkontroll varje vecka
eller enligt läkarordination.
 Utför sväljningsbedömning före intag av mat och dryck. Skall dokumenteras skriftligt
inom 24 timmar från inskrivning (Bilaga 3).
 Konsultera logoped vid behov för bedömning. Logopedkonsult är inte aktuellt om
personalen hittat konsistenser som fungerar bra eller om patienten inte orkar sitta
uppe/vara vaken mer än korta stunder.
 Vid behov av sväljningsträning används träningsprogram (Bilaga 6).
 Nasogastrisk sond sätts enligt läkarordination på patienter som har sväljsvårigheter
inom tre dygn efter strokeinsjuknandet. Upptrappningsschema för sondmat används
(Bilaga 7:1, 7:2, 7:3). Sondmatsschema används för registrering, (Bilaga 8)
 I de få fall sondnäring inte är möjlig, används TPN (total parenteral nutrition). Akut
remiss för PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) bör övervägas.
 Om nasogastrisk sond inte kan avvecklas inom fyra veckor remitteras patienten för
PEG.
 Konsultera dietist vid risk för undernäring och vid lukt- och smakförändringar samt
vid behov av konsistensanpassning och sondmatsschema. Näringsbehovet per dygn
beräknas individuellt av dietist.
 Använd lista för mat – och vätskeregistrering för att kontrollera att patientens energioch vätskebehov tillgodoses,
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser%20Internt/Hlm_intra/Dokument/Mat%20oc
h%20v%c3%a4tskelista%20121108.pdf
Vid enbart otillräckligt vätskeintag används vätskelista (Bilaga 9). Ge konsistensanpassad kost vid behov. Se Findus Konsistensguide, länk som ovan vid BMIberäkning.
Före och efter måltid
 Hjälp patienten med munvård både före och efter måltid för att undvika aspiration.
Se munvård nedan!
 Kontrollera att tandproteser sitter bra då förändrad muskeltonus kan göra att protesen
sitter sämre och tuggförmågan försämras.
Under måltid
 Optimera sittställningen. Sväljningen kan underlättas och risken för aspiration minskas
om patienten har en upprätt sittställning med hakan lätt mot bröstet.
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Då patienten sitter i rullstol: Räta upp eventuellt fällbara ryggstöd då tillbakalutad
sittställning ökar risken att få mat/dryck i luftvägarna.
Då patienten sitter i säng: Ryggstödet ska vara väl upphöjt, patienten ska sitta i upprätt
position ända nerifrån bäckenet och inte vara nedhasad i sängen:
Ta bort armstöd på rullstolen om rullstols används, så att patienten kan sitta närmare
bordet.
Det bör eftersträvas att patienten som är rullstolsburna sitter vid matbordet och inte
använder sig av rullstolbordet i matsituationer.
Instruera patienten att ta små tuggor och svälja mellan varje tugga.
Skapa en lugn måltidssituation utan störande ljud
Stötta patienten till självständigt ätande. Hjälp dock patienter som inte har fysisk ork
att självständigt äta en hel måltid.
Observera patienten under måltiden. Notera hostreaktioner, gurglig röst, andningspåverkan mm. Se SMART-kortet (Bilaga 10).

Munvård
Friska munslemhinnor är viktigt för att kunna äta utan smärta och för att känna smak. God
munhygien motverkar svampbildning och försämrat tandstatus. I samband med stroke finns det
risk för försämrad munhälsa. Sväljproblem i kombination med att tungan inte kan förflytta tuggan,
gör att munnen inte rensas ren och matrester samlas. Nedsatt känsel gör också att det är lätt att
bita sig i slemhinnor, läpp och tunga.
En patient med stroke märker inte alltid att matrester samlas, att munhygienen fallerar eller att det
finns sår i munnen. Den förlamade sidan av munnen har också ofta en försämrad salivfunktion
vilket ökar risken för bakterie-, virus- och svampinfektioner samt risk för karies. Brist på saliv kan
också ge svårigheter att tala, tugga och svälja.
Förlamning, nedsatt känsel och nedsatt salivfunktion kan också påverka förmågan att hålla kvar
hel- eller delproteser. Tekniken att hantera tandproteser går snabbt förlorad, därför är det viktigt
att så snabbt som möjligt efter en stroke, åter vänjer munnen vid proteser. I vissa fall behöver
tandprotesen justeras för att passa patientens mun.
Att hjälpa en patient med munhygien bygger på ett stort förtroende, där patientens egna önskemål
är centrala, men det är aldrig acceptabelt att försumma munhålans dagliga hygien, även om
patienten själv inte inser behovet av munhygien. Patienter som kan ska själva få utföra sin
munvård men en regelbunden inspektion av munhålan kan ibland behövas eftersom problem inte
alltid uppmärksammas och rapporteras av patienten själv.
Som regel bör vårdpersonalen ta hela munvårdsansvaret enl. rutin för munvård. I munvård ingår
tandborstning, rengöring av munhålan, rengöring av fasta och avtagbara tandproteser samt
behandling av uttorkade slemhinnor.
Åtgärder
 Informera alltid patienten om vad du tänker göra.
 För patienter som är i behov av hjälp med sin munhygien görs först en
munhälsobedömning.
http://www.vardhandboken.se/dokument/munbedomningsinstrument2012.pdf
 Använd munvårdsschema för att dokumentera vilka nedanstående moment som är utförda,
(Bilaga 11).
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Hela munhålan ska inspekteras, även hos de patienter som inte har tänder eller de som har
sondmat.
Borsta tänderna på patienten två gånger dagligen. Om patienten har avtagbara proteser,
ska de tas ut innan tandborstningen påbörjas. Tandkräm som används ska innehålla fluor.
Avtagbara tandproteser borstas med en mjuk tandbortse och diskmedel eller
protestandkräm. Tandkrämer som innehåller slipmedel ska undvikas då det kan repa
protesen. Rengöringstabletter kan användas men får inte ersätta borstning.
Rengör eventuella beläggningar och krustor med en mjuk tandbortse doppad i ljummet
vatten eller använd en fuktad rundtork som fästs på en peang. Även en skumgummitork
med skaft som doppats i vatten kan användas. Dessa skumgummitorkar finns även med
smörjande solrosolja för torra och känsliga munslemhinnor samt med salivstimulerande
medel och fluor. För att krustor lättare ska lösas upp kan man tvätta omväxlande med
vatten och slemlösande eller smörjande medel. Tork byts mellan varje rengöringsmoment.
Låt om möjligt patienten skölja munnen med vatten efter det att munvården är genomförd.
Hjälp patienten att skölja munnen efter måltid.
Ge rikligt med vätska till de patienter som lider av muntorrhet. Ge vatten, gärna
vichyvatten men undvik sötade drycker, särskilt mellan måltiderna.
Salivstimulerande sugtabletter kan ges men då måste viss salivproduktion finnas för att
tabletten ska kunna smälta i munhålan och inte skada munslemhinnan. Det finns även
salivstimulerande tuggummi och munspray (Proxident). Saliversättningsmedel kan
användas vid uttalad muntorrhet.
Vid tandborstning och munvård till medvetslösa eller svårt sjuka patienter behövs i regel
två personer hjälpas åt, en som rengör och en som stödjer patientens huvud och vb suger
rent från saliv och slem. Sug ska alltid finnas tillgänglig. Rengöringen avslutas med att
slemhinnorna stryks med saliversättningsmedel och läpparna med vitt vaselin.

Elimination
Insjuknande i stroke kan leda till att urinblåsan inte töms fullständigt eller att ofrivilligt
läckage uppstår. Det kan även öka risken för förstoppning bland annat på grund av minskad
rörlighet, sängläge och ändrade matvanor. Sjuksköterska/läkare informeras om det är problem
med urin, avföring eller inkontinens.
Urinretention
I akutskedet – de första 24 timmarna – måste särskilt risken för urinretention med eventuell
samtidig infektion i urinvägarna beaktas. Risken är särskilt stor hos patienter med benpares
och medvetandepåverkan. Vanliga symptom på urinretention är inkontinens och förvirring.
Diagnostik med så kallad bladderscan rekommenderas. Inkontinens kan också vara orsakad av
faktorer som förvirringstillstånd, oförmåga att kommunicera eller oförmåga att röra sig.
När patienten har problem med att tömma blåsan finns det olika sätt att underlätta/hjälpa.
Åtgärder
 Urinsticka tas rutinmässigt inom 24 timmar från inläggning. Om denna uppvisar
förekomst av vita blodkroppar eller nitrit, skickas urinodling. I de fall patienten är
kronisk kateterbärare sker provtagning endast på läkarordination.
 Kontrollera vätskebalansen, använd vätskelista (Bilaga 9)
 Kontrollera residualurin med bladderscan direkt efter att patienten har kissat. Var
särskilt noga med detta vid återkommande urinvägsinfektion. Undvik om möjligt att
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sätta KAD (kateter á demeure) för att minska risken för komplikationer. Använd hellre
RIK (ren intermittent kateterisering). RIK (tappning) och KAD endast på
läkarordination.
Träna till kontinens – toalettpassning. Hjälp patienten till toaletten, se till att han/hon
sitter bra och är avslappnad
Överväg justering av pågående medicinering som kan påverka blåsfunktionen

Inkontinens
Problem med urinläckage och inkontinens är relativt vanligt hos patienter som insjuknar i
stroke. Detta beror på nedsatt känsel eller nedsatt funktion i de nerver som reglerar
urinblåsans tömningsmekanism. Inkontinens kan utgöra ett hinder för deltagandet i sociala
aktiviteter då patienten behöver närhet till toalett eller upplever skamkänslor i samband med
inkontinens. Inkontinens kan också vara orsakad av faktorer som förvirringstillstånd,
oförmåga att kommunicera eller oförmåga att röra sig.
Åtgärder
 Informera patient och anhöriga om orsaken till urininkontinens.
 Stötta patienten psykiskt.
 Hjälp patienten att regelbundet gå på toaletten. Använd toalettschema (Bilaga 12).
 Hjälp patienten att byta till torr blöja, bädda rent i sängen.

Förstoppning
Obstipationsproblem förekommer hos patienter med stroke och kan orsakas av försvagad bukoch bäckenmuskulatur och nedsatt rektumsensibilitet. Faktorer som bidrar till risk för
obstipation är nedsatt rörlighet, rubbat vätske- och födointag, minskad fysisk aktivitet,
kognitiva störningar, depression och oförmåga att uppleva signaler från tarmen samt
läkemedelsbiverkan. Vid hjärnblödning är det särskilt viktigt att patienten inte blir förstoppad
då blodtrycket stiger vid krystning.
Förebyggande och behandlande åtgärder
 Informera patienten om behovet av regelbundna toalettvanor, vikten av att röra sig
efter förmåga och att ha ett tillräckligt vätskeintag för att minska risken för
förstoppning.
 Hjälp patienten till toaletten, se till att han/hon sitter bra och är avslappnad. Patienten
bör ha stöd för sina fötter då denne sitter på toaletten Anteckna när patienten skött
magen
 Kontrollera vätskebalansen, använd vätskelista (Bilaga 9).
 Vid förstoppning, utred orsaken
 Ge milt laxeringsmedel särskilt vid intracerebrala blödningar för att undvika krystning
vid tarmtömning
 Öka vätskeintaget. Normalt vätskebehov är 30 ml/kg kroppsvikt och dygn.
Vätskebehovet ökar med ca 200 ml/grad och dygn vid feber.
 Uppmuntra patienten att äta fiberrik kost och att pröva livsmedel som kan ha lösande
effekt – katrinplommonjuice, messmör och produkter med mjölksyrabakterier, till
exempel Proviva.
 Vid enteral nutrition finns anpassad sondnäring till dem som besväras av förstoppning.
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Överväg om laxeringsmedel bör ges regelbundet.
Se över läkemedelslistan avseende förstoppande läkemedel. Om patienten står på t.ex.
opiater behövs ofta laxantia sättas in.

Hud/vävnad
Trycksår
Trycksår uppstår på hudpartier som under längre tid utsätts för tryck, friktion eller sjuvning.
Trycksår kan härledas till undernäring, nedsatt perifer cirkulation, bristande förmåga att ändra
kroppsläge, aktivitetsbegränsning i kombination med brister i prevention. Upplevelsen av att
ha trycksår kan ta sig uttryck som smärta, ängslan, orenhet, bundenhet och beroende vilket
leder till sämre livskvalitet. Om en person har ett hjälpbehov vid minst en personlig ADL
aktivitet och nedsatt nutritionsstatus ger det en ökad risk för trycksår.
Förebyggande och behandlande åtgärder
 Riskbedömning enligt Norton skall göras på samtliga patienter inom 24 timmar. Om
ökad risk för trycksår föreligger, upprätta vårdplan för Trycksår, i Melior.
 Daglig inspektion av hudkostym ska göras hos sängliggande patient.
 Antidecubitusmadrass om behov föreligger.
 Kontakt med arbetsterapeut om lämplig sittdyna eller andra hjälpmedel för att undvika
trycksår.
 Mobilisera patienten. Växla mellan sängläge och sittande i stol. Om patienten inte
själv kan lägesändra skall patienten få hjälp med detta. Vändschema var tredje timme
eller oftare om behov föreligger.
 Håll huden torr och ren.
 Vid trycksår, upprätta vårdplan i Melior.

Aktivitet
ADL
Många patienter är i behov av hjälp med den personliga vården då de insjuknat i stroke, och
efter ett år har 30 % fortsatt hjälpbehov (Riks-Stroke, 1-årsuppföljning 2011). Hjälp med personlig
hygien och klädsel måste ges utifrån patientens individuella behov. Den dagliga hygienen kan
ses som ett tillfälle att träna på att stärka individens tro på sig själv och sina egna förmågor.
Rehabiliteringsåtgärder såsom tidig mobilisering, aktivering och träning har störst effekt om
de påbörjas tidigt efter insjuknandet.
Åtgärder
 Sjukgymnast och arbetsterapeut utformar, tillsammans med patient, en plan för träning
av förflyttningar och personlig vård.
 Stötta patienten fysiskt och psykiskt i de dagliga aktiviteterna på avdelningen. Låt t.ex.
de patienter som inte är självständiga få gå med stöd och/eller tillsyn till matsal och
toalett. Gör också patienten delaktig så mycket som möjligt i att sköta sin hygien och
klä sig så att träningen omsätts på avdelningen.
 Uppmuntra och uppmana patienten att självständigt utföra aktiviteter.
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Fallrisk
Nedsatt syn och förändrad verklighetsuppfattning är faktorer som gör att personer som
insjuknat i stroke är en särskild riskgrupp för att ramla. Yrsel är vanligt förekommande i
akutskedet och ökar risken för fall.
Åtgärder
 Fallriskbedömning enligt Downtown som skall genomförs på samtliga patienter inom
24 timmar från inläggningen. Om ökad risk föreligger för fall, upprätta vårdplan för
fallrisk i Melior.
 Informera och instruera patient och närstående vad gäller säkra förflyttningar och
vikten av att ha stadiga skor. Beslut om åtgärder som sänggrindar, skyddsbälte,
rörelselarm och brickbord tas om möjligt gemensamt med patient och anhöriga. Om
patienten motsätter sig detta i ord eller genom beteende får åtgärden inte användas.
 Beslut om sänggrindar tas av legitimerad personal med omvårdnadsansvar, som också
är ansvarig för uppföljning samt dokumentation av beslutet. Ny bedömning ska tas om
patientens status förändras.
 Överväg att sänka sängen och lägga skyddande madrass på golvet.
 Överväg extravak om andra åtgärder är otillräckliga, läkarordination krävs.
 Minska risken för fall genom att inte ha onödiga saker stående i patientmiljön.
 Ha en lampa tänd nattetid, särskilt viktigt på toaletten.
.
Klämrisk
Neglekt, synfältsbortfall och nedsatt känsel i armar och ben kan medföra en risk att personen
klämmer sig. Om patienten inte är medveten om var armar och ben finns är risken stor att
kroppsdelen kläms mellan sänggrinden eller mellan rullstolen och rullstolens hjul.
Åtgärder
 Informera patient och anhöriga om risken att få klämskada.
 Göra personen uppmärksam på den kroppsdelen som är i risk att klämmas.
 Ökad uppmärksamhet vid situationer där klämrisken är störst, t.ex. vid förflyttning
från/till säng eller vid rullstolsanvändning.
 Brickbord om patienten tillåter det för att hålla armen på plats.
 Kontakta sjukgymnast/arbetsterapeut för bedömning.

Sömn
Trötthet är ett vanligt förekommande problem hos patienter som insjuknat i stroke. Trötthet
upplevs av många patienter som den allvarligaste eller en av de allvarligaste konsekvenserna
av stroke. Tröttheten kan bero på att hjärnan har svårt att sortera alla intryck som våra sinnen
tar in men också på att allt går så mycket långsammare eller är fysiskt tyngre än tidigare. Det
krävs ofta mer kraft och koncentration av patienten för att utföra sådant som de tidigare kunde
utföra automatiskt. Mental trötthet ”hjärntrötthet” förekommer ofta. Hjärntrötthet avtar ofta
successivt med tiden men en del patienter får leva med hjärntrötthet långt tid.
Det är viktigt för patienten att ta pauser under dagen för att koppla av eller sova. Tröttheten
kan i vissa fall förstärkas av en depression. En annan tänkbar orsak till tröttheten kan vara
obstruktiv sömnapnésyndrom vilket leder till att patienten inte kommer in i djupsömn.
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Sömnapnésyndrom är en riskfaktor för stroke, men kan också vara en följd av stroke. De
flesta blir oftast bättre efter den akuta fasen. Långvarig trötthet kan påverka rehabiliteringen
negativt och ge konsekvenser så som nedsatt aptit, malnutrition och försämrad ork.
Åtgärder
 Eliminera faktorer som stör dygnsrytmen. Undanröj faktorer som kan vara störande
för sömnen såsom smärtor, obekväm kroppsställning, ljud, belysning och värme.
 Eftersträva balans mellan vila och aktivitet dagtid.
 Uppmana patienten till att säga ifrån vid störd nattsömn.
 Tröttheten minskar oftast om depressionen behandlas. Antidepressiv medicinering
eller milt vakenhetshöjande preparat kan även hjälpa mot trötthet även då det inte
förekommer någon depression.
 Vid misstänkt kvarstående sömnapné, remiss till ÖNH (Öron-Näsa-Hals) på CSK.

Smärta
Smärta är ett symtom som kan orsaka ett stort lidande, kräva mycket energi och vara
belastande för cirkulation och andning. Patienter med stroke har ofta av smärta av olika genes.
Den kan vara direkt orsakad av själva hjärnskadan. Smärtan kan också uppstå i en drabbad
kroppsdel bland annat genom muskelspasm, kontrakturer eller från ledskador i en paretisk
extremitet orsakad av bristfälligt ledskydd. Smärta kan bidra till sämre återhämtning av
funktioner och till depressioner, sömnstörningar.
Åtgärder
 Ta smärtanamnes av individen själv eller ev. anhöriga. Använd smärtskattningsinstrument
VAS (visuell analog skala) och vid behov smärtteckning,
http://www.vardhandboken.se/texter/smartskattning-av-akut-och-postoperativsmarta/smartskattningsinstrument/
 Var lyhörd och observant på tecken på smärta hos patienten. Observera ansiktsuttryck,
svettning, oro, irritation, dålig sömn, andningsfrekvens och ökad muskeltonus vid
förflyttningar och vändningar som kan vara uttryck för smärta.
 Ge smärtlindring kontinuerligt och utvärdera resultatet av behandlingen. Använd VAS.
 Förflyttningsteknik, sittställning, lägesändringar och viloställningar anpassas individuellt.
Konsultera sjukgymnast/arbetsterapeut.
 Kontakta smärtsjuksköterska vid behov

Psykosocialt
Depression
Symtom vid en eventuell depression är håglöshet, nedstämdhet med förlust av glädje, lust och
intresse för sådant som tidigare har engagerat personen. Irritation och agitation är andra
karakteristiska symtom. Andra symtom som kan vara uttryck för depression är apati, trötthet,
initiativlöshet, dålig aptit, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och kognitiv svikt. Dessa
symtom är ofta svåra att kliniskt skilja från de primära effekterna av själva stroken. Negativa
följder av obehandlad depression är sämre återhämtning, sänkt livskvalitet för både patient och
närstående. Det är av stor vikt att patienter med depression får behandling för utan psykologiskt
stöd och hjälp är risken att krisen fördjupas. Se också kapitlet depression, sidan 48.
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Åtgärder


Vara lyhörd för patients psykiska behov.
 Konsultera neuropsykolog för bedömning.
 Erbjud kuratorskontakt
 Ge antidepressiva läkemedel enligt läkarordination

Socialt samspel
Lättutlöst gråt och lättrördhet är vanligt efter stroke. Att skratta vid olämpliga tillfällen kan också
uppstå. Detta tillstånd kallas affektlabilitet eller emotionalism. Det uppstår när hjärnan inte har
förmåga att kontrollera impulser från känslocentra. I svåra fall kan patienten själv uppleva
tillståndet så pinsamt att det kan leda till social isolering. Spontan förbättring brukar ses men
besvären upplevs många gånger som störande av såväl patient som närstående.
Även irritation och ökad argsinthet kan se hos den som drabbats av stroke. Patienten kan bli
irriterad för småsaker och även få kraftiga vredesutbrott. Det kan bero på att patienten är olycklig
och frustrerad över sin situation med även på hjärnskadan i sig. Det är oftast de anhöriga som blir
utsatta för den ökade ilskan, patienten kan ofta upprätthålla kontrollen bättre ute i samhället än
hemma.
Åtgärder
 Informera patient och anhöriga om trolig orsak till affektlabilitet.
 Var lyhörd för patientens psykiska behov.
 Erbjud kuratorskontakt.
 Vid behov konsultera neuropsykolog för bedömning av emotionellt status och
krisbearbetningsförlopp.

Sexualliv
Efter stroke är det vanligt med sexuell problematik hos både kvinnor och män. Den sexuella
tillfredsställelsen minskar för majoriteten efter stroke. Oftast påverkas även partnern. Det
finns idag goda möjligheter att undvika eller minimera dessa problem, Det är därför viktigt att
tidigt i rehabiliteringsförloppet tala om sexualitet och eventuell oro relaterat till sexuallivet
och partnerförhållandet.
Nedsatt förmåga att nå orgasm är vanligt efter hjärnskada. Dessutom upplever 2/3 av männen
svårighet att få erektion. Hos hälften av kvinnorna föreligger nedsatt utsöndring i vagina efter
stroke. Vissa män drabbas av för tidigt utlösning. I en del fall ändras upplevelsen av beröring
och kan då uppfattas som smärta vilket påverkar den fysiska kontakten negativt.
I några fall kan den sexuella förmågan vara nedsatt på grund av hormonrubbningar till följd
av hjärnskadan. Det vanligaste är dock att psykologiska faktorer ligger bakom störningarna.
En majoritet av patienterna under 70 år såväl män som kvinnor, upplever att sexuallivet är
otillfredsställande. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att tidigt diskutera sexualliv och
sexuella problem med samtliga hjärnskadade patienter och helst också med deras partners.
Attityden till utredningen bör vara tillåtande. Med detta menas att man måste ge
patienten/partnern upplevelsen av att de är eller kan vara människor med sexuella önskemål,
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behov och problem. Inom hjärnskaderehabiliteringen bör åtminstone några i personalen vara
kunniga på detta område och beredda att diskutera frågor som har med sexualitet att göra.
Enklare råd bör även kunna ges. Studie har visat att rådgivning minskade rädsla för sexuell
aktivitet samt ökade sexuell tillfredställelse (Song H et.al. Neurorehabilitation, 2011).
Åtgärder
 Rådgivning
 Kurator och läkare bör i samtal med patienten ta upp frågor om sexuallivet.
 Frågan bör också tas upp i samtal vid uppföljning efter utskrivning

Komplikationer
Djup ventrombos/ Lungemboli
Propp i benen eller lungorna är vanliga komplikationer vid stroke. Oklar feber, hosta, andnöd,
bensvullnad, rodnad, värmeökning och smärta kan vara symtom på denna komplikation.
Förebyggande åtgärder
 Tidig mobilisering
 Lågmolekylärt heparin vid inmobilisering
 God vätskebalans för att undvika intorkning
 Kompressionsstrumpor kan användas vid bensvullnad, men minskar inte risken för djup
ventrombos (DVT)
Åtgärder vid konstaterad DVT/Lungemboli
 Waran (Vid kontraindikation kan lågmolykolärt heparin ges som enda behandling)
 Lågmolekylärt heparin i fulldos till dess att effekten av Waran är terapeutisk (PK 2-3)
 Kompressionsstrumpor för att minska risken för posttrombotiskt syndrom

Infektion
Infektioner bidrar i hög grad till mortalitet och morbiditet vid stroke. Personalen på strokeenheten
bör vara uppmärksam på tecken till infektion. Symtom är feber, trötthet, förvirring och ibland
ökade strokesymptom. Pneumoni är den vanligaste dödsorsaken inom de första 30 dagarna efter
stroke. Infektionen kan exempelvis bero på aspiration eller en övre luftvägsinfektion före
insjuknandet. Urinvägsinfektion kan uppstå vid katetrisering eller till följd av urinretention.

Förebyggande åtgärder
 Tidig mobilisering
 Sväljningsbedömning
 Munhygien
 Om möjligt undvik att sätta KAD
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Epilepsi/kramp
Risken att utveckla epilepsi efter stroke är högre vid stora hjärtinfarkter och kan uppskattas
ligga mellan 5-10 % under de första fem åren efter stroke (Graham et al, Stroke 2013). Krampanfall förekommer oftare i samband med hjärnblödning än vid hjärninfarkt. Risken för
återkommande anfall är högre om första anfallet kommer en månad eller senare efter
insjuknandet i stroke. Om risken för nya anfall bedöms som hög sätts oftast antiepileptika in.
Åtgärder vid generaliserat anfall
 Diazepam 10 mg i.v. – om inte fri venväg finns ges motsvarande dos i klysma
 Kontrollera att patienten har fria luftvägar
 Vid påverkad syresättning ges syrgas 10 l/min
 Tillse att det finns fri venväg (PVK)
 Ring ansvarig avdelningsläkare/jourhavande läkare utanför kontorstid.
 Vid anfall som varar mer än 5 minuter ges 10 mg diazepam intravenöst

Spasticitet
Spasticitet utvecklas ofta i efterförloppet av en skada i centrala nervsystemet och förkommer
relativt ofta vid stroke. Andelen spasticitet efter förstagångsinsjuknande i stroke är ungefär
20 % och andelen funktionsnedsättande spasticitet är ca 4 % (Lundström E, Terén A, Borj J.
Prevalence of disabling spasticity 1 year after first-ever stroke. European Journal of neurology. 2008;15:533539). Spasticitet kännetecknas av en hastighetsberoende ökning av muskeltonus vid passiv

sträckning av muskeln orsakad av en ökad retbarhet i de toniska sträckreflexerna.
Spasticiteten är som regel mer uttalad i de muskler som verkar mot tyngdkraften och vid
stroke drabbas oftast armens böjarmuskler och benets sträckarmuskler. Spasticiteten är ett
dynamisk fenomen som varierar avsevärt med kroppsställning, försök till viljemässiga
rörelser och passiv belastning på muskulaturen. Spasticitet kan leda till sekundära
komplikationer i form av kontrakturer, felställningar, kompensatoriska rörelsemönster och
smärta. Spasticitet uppkommer inom 1 månad och funktionsnedsättande spasticitet efter 6
månader (Lundström E, Smits A, terén A, Borg J. Time-course and determinants of spasticity during the first
six months following first-ever stroke. Journal of rehabilitation medicin.2010;42:296-301).

Förebyggande åtgärder
 Vilopositioner (Bilaga 13:1 och 13:2)
 Belastande övningar. Variera kroppsställning som liknar de normala med
viktfördelning, viktbäring och rätt hållning
 Stimulera till aktivitet
Behandlande åtgärder
 Vilopositioner (Bilaga13:1 och 13:2)
 Eliminera utlösande faktorer (smärta, infektioner, dålig sittställning mm)
 Belastande övningar
 Korta och långa töjningar som utförs av arbetsterapeut/sjukgymnast, patienten själv
eller med ortoser
 Botolinumtoxin i kombination med ortos, töjningar, rörelseträning, funktionell träning
med aktiva rörelser och styrketräning för antagonisterna
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Smärta
Patienter med stroke drabbas ofta av smärta av olika genes. Smärta skall alltid behandlas så
att patienten kan använda sin energi till träning och aktivt deltagande i rehabiliteringen.
Smärtan kan komma från leder och muskler (Nociceptiv smärta)och bero på osteoporos,
spasticitet, kontrakturer, ledskador av paretisk extremitet mm.
Smärtande skuldra är en vanlig komplikation vid stroke och påverkar patientens förmåga till
aktivitet i det dagliga livet. Risken att smärta utvecklas är större ju mer uttalad
funktionsnedsättningen är. Smärtan kan komma relativt tidigt efter insjuknandet men det är
vanligt att smärtan uppkommer efter några månader. Smärtande skuldra kan leda till skulderhandsyndrom, rotatorcuffruptur och frusen skuldra. Studier visar att det finns samband mellan
spasticitet och utvecklande av smärtande skuldra, framför allt vid spasticitet i musklerna
subscapularis och pectoralis.
Thalamiska smärttillstånd (Central Post Stroke Pain, CPSP) är också relativt vanliga och ofta
svårbehandlade. Etiologin till patientens smärta måste först utredas och behandlas för att
kunna ge en optimal smärtbehandling. Bedömning görs med VAS-skalan, se sida 39.
Förebyggande åtgärder
 Kontrakturprofylax i form av försiktig rörelseträning av den afficierade armen
 Ledskydd
 Vilopositioner (Bilaga 13:1 och 13:2)
Behandlande åtgärder
 Central smärta vid stroke behandlas i första hand med amitryptilin eller lamotrigin.
 Nociceptiv smärta behandlas med paracetamol ensamt eller i kombination med
opioder. NSAID endast i undantagsfall.
 TENS (Transcutan elektrisk nervstimulering)
 Avlastande rörelseträning
 Taktil stimulering
 Ortoser/stödbandage
 Inlärning och träning i att hantera och att kompensera för smärta genom
viloställningar, avspänning, kroppsmedvetande- och kroppskännedomsträning
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Information
En god kommunikation och patientens delaktighet i vården är en förutsättning för att hälsooch sjukvården ska kunna ge en god vård. Vården ska så långt som möjligt utformas och
genomföras i samråd med patienten. Patientens kunskap, förståelse och insikt är en
förutsättning för att han eller hon ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen
hälsa, vård och behandling. Kan man inte lämna information till patienten ska man istället
lämna den till en närstående till patienten. Om patienten inte uppgett vem som är närstående
bör make, maka eller sambo samt barn, föräldrar och syskon anses vara det.
Många patienter som drabbas av stroke har omedelbart efter insjuknandet svårt att
koncentrera sig och hålla tankarna samlade. Detta kan innebära att de har svårt att utöva sin
autonomi, självbestämmande. Vid språkstörningar(afasi) bör man vara medveten om att
brister föreligger oftast i såväl uttrycksförmåga som i förståelse av vad som sägs.
Varje patient ska ges individuellt anpassad information. Det innebär att personalen ska i
samband med utformandet av informationen och på sättet vilket den ges ta hänsyn till varje
patients förutsättningar och behov. Kommunikation måste få ta tid – och ses över tid. Det vill
säga informationen måste fyllas på, förtydligas, upprepas och följas upp under hela
vårdprocessen.
Informationsskyldigheten och patientens delaktighet regleras närmare ibland annat hälso- och
sjukvårdslagen och i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet. I de
nationella riktlinjerna 2009 anges att närstående till patient som insjuknat i stroke skall ha
strukturerad information och utbildning (Rek.4) samt praktisk handledning och träning
(Rek.5).

Information till patient och anhöriga under vårdtiden
1. Vårdpersonalen skall överlämna avdelningens allmänna informationsbroschyr till patienten
och dennes närstående vid ankomst till avdelningen. De ska också muntligen informera om
avdelningen och praktiska saker som är viktiga att känna till under vårdtiden.
2. Läkaren är den i teamet som ger patienten och närstående informationen om
strokediagnosen. Informationen skall lämnas både muntligt och i skriftlig form.
3. Sjuksköterskan och/eller kuratorn skall vid lämplig tid, efter att patienten fått sin strokediagnos, ge muntlig och skriftlig information om stroke till patient och närstående.
4. Hela stroketeamet delger patient och närstående information under teamsamtal som bör äga
rum inom två veckor och upprepas vid behov. (Se teamsamtal sidan 56)
5. Stroke-café anordnas på avdelningen varannan vecka. Då får patienter och närstående
tillsammans i grupp med andra se på film om stroke, de får allmän information om och kan
ställa frågor om stroke. Sjuksköterska ansvarar för strokecaféet och håller i informationen
tillsammans med någon annan personalkategori
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Broschyrer
Hjärt- och lungfondens skrift ” Stroke, En temaskrift om slaganfall och TIA” utdelas till
alla med stroke och TIA-diagnos.
Patienter med TIA kan också få Stokeförbundets broschyr ”TIA, En varningssignal att ta
på största allvar”
Strokeförbundets broschyrer som delas ut individuellt efter behov:
”Att leva med svårigheter att äta och dricka”
”Att leva med depression, humörsvängningar, personlighetsförändringar”
”Att leva med svårigheter att uppfatta sin omgivning”
” Att vara i riskzonen för att få stroke”
” Att vara närstående”
” Min mamma fick en stroke”

.

Information till allmänheten
I de Nationella riktlinjerna rekommenderas (rek 5) information i massmedia till allmänheten om akuta
strokesymptom och åtgärder vid misstänkt stroke. I Hässleholm har vi årligen sedan 2010 i samband
med den internationella strokedagen (andra tisdagen i maj) anordnat en gemensam informationsdag
med de lokala föreningarna, primärvården och Hässleholms kommun.
På Stortorget har vi haft ett ”stroketält” med informationstavlor och med personal som erbjudit
kontroll av bl.a. blodtryck, puls, EKG och blodsocker. Särskilt har betonats vikten av att söka tidigt
vid akuta neurologiska bortfallssymtom och broschyrer om AKUT-testet har delats ut. De besökande
har också fått en checklista att fylla i om riskfaktorer för stroke och personalen (alla yrkeskategorier)
har kunnat informera och svara på frågor. På eftermiddagen har vi sedan bjudit in till föreläsningar om
stroke och personer med stroke och deras anhöriga har berättat om hur det är att leva med stroke.
Arrangemanget har varit mycket uppskattat och kommer att fortsätta.
I samband med den internationella strokedagen har strokeenheten också låtit hyra informationsplatser
på de lokala bussarna under några veckor. Informationen har bestått av Hjärt - och Lungfondens
AKUT- test och att det är viktigt att söka snabbt vid ett insjuknande.

Länk till nationella strokekampanjens hemsida och AKUT-testet:
http://www.strokekampanjen.se
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Utskrivningssamtal med läkare
Läkemedelsgenomgång
 Trolig etiologi
 Insatt sekundärprofylax
 Möjliga biverkningar
 Uppföljning av effekt (blodprover, blodtryck)
Tobak





Betona vikten av tobaksfrihet
Nikotinersättningsmedel
Remiss till rökavvänjning
Farmakologisk behandling (Zyban, Champix)

Alkohol
Information om normalkonsumtion:
 Kramptröskelsänkande effekt vid epilepsi
 Interaktion med läkemedel
 Aspekter relevanta för körkortsinnehav
Som överkonsumtion räknas:
 Män: max 240 g etanol/vecka
 Kvinnor: max 180 g etanol/vecka
Risker med överkonsumtion:
 Sekundär hypertoni
 Leversteatos och – cirrhos
 Trombocytopeni
 Kardiomyopati
 Impotens
 Beroende
Bilkörning
 Remiss till ögon och/ eller bedömning av AT/NPS
 Körförbud 3-6 månader efter stroke, patienten kvitterar skriftligt (Bilaga 14)
 Körförbud 1 månad efter TIA, patienten kvitterar skriftlig (Bilaga 14)
 Vid svår stroke med permanenta funktionsbortfall som medför hinder för
körkortsinnehav, anmälan till Transportstyrelsen se länk nedan.
 Om patienten utvecklat postapoplektisk epilepsi, gäller ett års körförbud även utan
funktionsnedsättning. Anmälan till Transportstyrelsen:
http://www.korkortsportalen.se/Upload/dokument/Blanketter/Foretag/L%c3%a4kare%
20och%20optiker/TSTRK1009_lakares_anmalan.pdf
Vapen


Vid funktionsbortfall som medför hinder (synfält, kognitiva symptom) ska anmälan
till polismyndigheten. Information finns på socialstyrelsens hemsida och
anmälningsblankett på nedanstående länk:
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-anmalan-vapenlagen.pdf
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Sexualliv
 Hör om patienten har några egna frågor som han/hon vill ta upp.
Sjukskrivning
 Hänsyn tas till typ av funktionsbortfall
 Hos flertalet patienten medför fatigue, ”hjärntrötthet” funktionsnedsättning oavsett
yrke, till viss grad. Återgång till heltidsarbete mycket sällan möjlig före 3 månader
 Under tiden för körförbud kan vissa personer inte utföra sitt arbete, ex yrkeschaufförer
 Sjukskrivning i regel på heltid minst 1-2 månader, därefter gradvis återgång till arbete.
Individuell bedömning.
Uppföljning
 3 månader efter insjuknande hos läkare och sjuksköterska
 Remiss till VC för uppföljning av insatt sekundärprofylax och information om
vårdtillfället.
Utskrivningsmeddelande
 Sammanfattning av vårdtiden innefattande ovanstående punkter.
Läkemedelslista
 Aktuell läkemedelslista signeras
 Patienten informeras om aktuella läkemedel

Reaktion på sjukdomen och förhållande till närstående
Krisreaktion
Att drabbas av stroke innebär ofta en stor förändring, även för närstående. Den kommer
plötsligt och förändrar livet i olika hög grad, vilket kan medföra en krisreaktion hos den
insjuknade och anhöriga till denne. För att förstå och uppmärksamma en krisreaktion beskrivs
krisens förlopp och symptom i fyra faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och
nyorienteringsfas.
Chockfasen kommer i det akuta skedet. Den kan omfatta timmar eller dagar och utsätter den
drabbade för stark påfrestning, vilket medför att försvaren mobiliseras. Känslor av vanmakt,
förtvivlan, vrede, overklighet, tomhet, samt kraftlöshet och likgiltighet är vanligt
förekommande.
Reaktionsfasen inträffar när patienten börjar förstå innebörden av insjuknandet. Då uppstår
behov av att samtala om det som hänt.
Bearbetningsfasen innebär en gradvis återgång till nuet. Det som hänt bearbetas, både i vaket
tillstånd och i drömmar.
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Nyorienteringsfasen innebär en acceptans av förändrade förutsättningar som kan innebära en
positiv syn på framtiden.
Den strokedrabbade kan vara begränsad i sina kognitiva funktioner, vilket medför att han/hon
inte förmår uppfatta eller kan beskriva situationen realistiskt. På grund av detta kan
krisreaktioner i vanlig mening fördröjas eller utebli. Det kan även medföra begränsad
möjlighet att bearbeta det som hänt vilket kan ge behov av stöd och behandling för att komma
vidare.

Depression
Depression är en affektiv störning och en av de stora folksjukdomarna som drabbar
människor i alla åldrar. Minst 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män kommer någon
gång i livet att få en behandlingskrävande depression. Psykologiskt bottnar depressiviteten i
en känsla av hjälplöshet, i en livssituation där man inte finner några rimliga alternativ att
handla efter. Man befinner sig i en situation där identiteten och tryggheten är starkt hotade
och man saknar handlingsalternativ för att avvärja hotet.
Sjukdomen klassificeras efter svårighetsgrad, orsak och varaktighet i:





Mild depression - psykomotorisk hämning, sömnproblem och minskad aptit
Egentlig depression - svårigheter att genomföra de vardagliga aktiviteterna till följd
av stämningsläget.
Melankoli - riktigt svår egentlig depression
Reaktiv depressiv psykos - svår och ihållande depression som kan uppvisa
hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar Ibland övergår den
psykomotoriska hämningen i stupor.

Ångest är ett sinnestillstånd som karaktäriseras av stark situationsbetingad rädsla, nervositet
och oro och ingår som delsymptom vid depression. Ångesten har ofta somatiska yttringar som
darrningar, arousal, muskelspänningar, svettningar, palpitationer, yrsel, svimningskänslor
mm.

Förekomst efter stroke
Mild och egentlig depression, liksom förhöjd ångest är vanligt förekommande efter stroke.
Perioden med störst risk att utveckla en egentlig depression efter stroke förefaller vara de
första månaderna, med en tydlig peak runt 3-6 månader. Sedan sker en nedgång i förekomsten
och en halvering efter ett år, men spridningen över tid är uttalad i olika studier.
Det förefaller vara så att förekomsten av depression är mindre bland patienter som vårdas på
välfungerande strokeenheter, men siffrorna varierar i olika studier mellan 16 - 72 procent!
Hos upp till en tredjedel av patienterna är symptomen kvarstående under det första året, eller
längre. Det är viktigt att alla patienter får hjälp i sin normala krisbearbetningsprocess för att
minska riskerna för utveckling av depression.
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Konsekvenser

Depressiviteten sätter ner motivation, energi och initiativkraft och utgör därmed en negativ
faktor i en rehabiliteringssituation. När det gäller kognitiv förmåga råder konsensus i de flesta
studier att depression klart påverkar episodiskt minne och inlärningsförmåga både för verbalt
och visuellt material. Detta korrelerar sannolikt med den volymminskning av hippocampus
som observerats vid depression. Även störningar av exekutiv förmåga är vanliga vid
depression.
Det finns ett signifikant samband mellan graden av depressivitet och försämrad logisk
förmåga, samt även försämrad kognitiv flexibilitet, ett år efter insjuknandet, (Hagstadius, S. Eker,
C, Lindén, A, Nordström C-H and Schalén, W.. Course and prognosis after severe brain injury: Patterns of
cognitive recovery during the first year of rehabilitation. Paper presented at the 1:st World Congress on Brain
Injury. Copenhagen (IBIA) may, 14-17, 1995)

I detta material sågs också att patienter med högre depressionspoäng i MADRS fungerar
sämre vad gäller processfärdigheter ett år efter insjuknandet jämfört med en grupp patienter
med lägre depressionspoäng (mediansnitt).
Diagnostik
Neuropsykologen arbetar med diagnostik och behandling av depressions – och ångesttillstånd.
Montgomery - Åsberg Depression Rating Scale, MADRS, lämpar sig utmärkt för
bedömning av graden av depression och huruvida den är kliniskt signifikant., Detta
instrument är också sensitivt för förändring av depressionen över tid och är således lämpligt
för mätning av behandlingseffekt. MADRS omfattar nio rapporterade variabler och en
observerad (nedstämdhet, sänkt grundstämning, ångestkänslor, minskad nattsömn, minskad
aptit, koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, minskat känslomässigt engagemang,
depressivt tankeinnehåll samt livsleda och suicidtankar).
Dessa skattas i en klinisk intervju enligt sex predefinierade skalsteg med ökande poäng vid
ökande symptomgrad. Instrumentet kräver relativt god klinisk erfarenhet av bedömaren.
Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD (Sigmont A et al.1983) är en självskattningsskala
som är ett bra komplement till MADRS. Instrumentet studerar ångest och depression
samtidigt och ger separata siffror för vardera. Skalan består av 7 frågor rörande depression
och 7 frågor om ångest och tar ca 5 minuter att fylla i för patienten.
Beck Depression Rating Scale och Hamilton Rating Scale for Depression är exempelvis
andra ofta använda diagnostiska instrument.

Behandling
Kognitiv beteendeterapi
I socialstyrelsens riktlinjer från 2010, för behandling av ångest och depression, fastslår man
att KBT (kognitiv beteendeterapi; ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med
utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi) om möjligt skall erbjudas som
förstahandsalternativ vid behandling av lindrig-måttlig uttalad ångest/depression.
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KBT utgår ifrån att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och
sin omgivning (kognitivt perspektiv) och hur individen reagerar på miljön
(beteendeperspektiv). Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr
och påverkar varandra. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som
håller kvar och förvärrar problemen.
Den typ av kognitiv psykoterapi som ofta används vid stroke har följande huvudteman:
 förse patienten med en förståelsemodell över vad som hänt.
 hjälpa patienten att förstå skadans personliga mening i hennes/hans liv.
 hjälpa patienten att uppnå försoning med sig själv och andra.
 hjälpa patienten att göra upp realistiska planer för arbete och fritid.
 undervisa patienten i hur hon/han kan uppträda i olika sociala situationer.
 förse patienten med handlingsstrategier som kompenserar för svårigheterna.
 Uppmuntra patienten till en känsla av realistiskt hopp.
 förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv.

Läkemedelsbehandling
Depression ses hos upp till 40 % av strokedrabbade, med störst risk för utvecklande av
symptom under de första månaderna. Hos upp till en tredjedel ses efter år kvarstående
depressiva symptom.
Obehandlad depression försämrar patientens möjlighet att tillgodogöra sig rehabilitering, och
försämrar livskvalitet. Data talar även hos denna patientgrupp för ökad självmordsrisk.
Tillgängliga studier talar för att farmakologisk behandling oftast är indicerad. Baserat på
biverkningsprofil, effekt och tolerabilitet rekommenderas i första hand preparat ur gruppen
SSRI (citalopram, sertralin och fluoxetin). Endast i särskilda situationer kan preparat ur andra
grupper övervägas, exempelvis kan mirtazapin vara lämpligt vid samtidig sömnstörning och
aptitnedsättning. (Socialstyrelsen, Strokesjukvård, Vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för 2009)

Stöd till närstående
När en person drabbas av stroke är det en omtumlande upplevelse och förändring även för de
närstående. För att komma tillbaka till ett tillfredsställande och fungerande vardagsliv är det
viktigt att både den strokedrabbade och de närstående får stöd i sin anpassningsprocess utifrån
såväl sina egna och gemensamma behov. Detta gäller både under den akuta fasen efter
insjuknandet och i ett längre perspektiv.

Vårdarroll

Det är vanligt att i början underskatta den omställningsprocess som krävs av en närstående till
en person som drabbats av stroke. För närstående kan det vara svårt att veta vilken roll man
ska inta. Det är inte självklart hur den närstående skall ge stöd och hjälp kring uppgifter den
drabbade tidigare själv klarat. Det är viktigt att få stöd i att behålla rollen som närstående,
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exempelvis som maka-/make -/barn, och att successivt samtala om konsekvenserna av en
upplevd vårdarroll. Den närstående kan behöva uppmärksammas och erbjudas stöd under lång
tid för att kunna skilja på sina egna behov och de behov som personen med stroke har.
Kartläggning
Vid den psykosociala kartläggningen som görs kring patienten tas också de närståendes
situation och behov av information och stöd upp. Det är viktigt att tidigt samverka och ha
dialog mellan patient, närstående och personal kring vad som hänt och beskriva nuläget.
Utifrån de egna behoven inleds sedan en successiv diskussion och planering tillsammans med
patient och närstående gällande den nära framtiden men efterhand också en planering på
längre sikt.
Åtgärder
 Stödjande och/eller bearbetande samtal tillsammans med kurator erbjuds där de
närståendes uppmärksammas för att de skall kunna få stöd i sin egen upplevelse av
den uppkomna situationen både på kort och lång sikt
 Information och vägledning. Informationen kan handla om konsekvenserna av en
stroke, hur de kan påverka vardagen och relationen. Det kan också handla om att
informera om vilka stödinsatser som finns i samhället. Informationen ska utgå från
den närståendes egna behov.
 Parsamtal/nätverkssamtal kan erbjudas. Relationen, rollen i familjen, förväntningar på
varandra kan förändras och behöver många gånger öppet diskuteras för att man
tillsammans ska hitta nya sätt i vardagen som fungerar.

Barn
Personal inom sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns situation om barnets
förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en sjukdom
eller skada. Barnen påverkas när en förälder är sjuk eller mår dåligt. När föräldrar har kontakt
med sjukvården har deras barn rätt till information, råd och stöd. Det kan förebygga framtida
problem hos barnen och de vuxna, och förhoppningsvis bidra till att underlätta vardagen.
Barnets situation ska kartläggas samt föräldrarnas eller andra närståendes förmåga att stötta
barnet. Om barnet är i behov av särskilt stöd kan det vara lämpligt att detta stöd ges av
kurator, ungdomsmottagning, socialtjänst eller i förekommande fall BUP.
Om det finns misstanke om att barnet far illa, föreligger anmälningsskyldighet enligt hälsooch sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
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Viktiga faktorer för god psykisk hälsa
Enligt Carol D. Ryff är följande sex faktorer viktiga för strokepatienters psykiska hälsa:

 Självständighet – Att stötta patienten i rehabiliteringsarbetet gentemot större






självständighet
Kontroll över tillvaron – Hjälpmedel, strategier, träna t.ex. arbetsminne och
stresshantering, att i största möjliga mån få delta i planeringen av sin rehabilitering
Personlig utveckling – Fokusera på framsteg, sätta upp mål som kan uppnås
Goda relationer med andra människor – Stötta nätverk, hjälpa patienter att komma ut.
Träffa andra med stroke. Kontinuitet i vården.
Känsla av att leva ett meningsfullt liv – Förklara, stötta och tillsammans med patienten
och dennes nätverk skapa personlig mening i tillvaron.
Accepterande av sig själv som den man är – Sorgeprocess, måste också få sörja sina
förluster men inte fastna i det utan gå vidare.

Rehabilitering
Begreppet rehabilitering definieras som insatser vilka ska bidra till att en person med
förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller
bibehåller bästa möjliga funktions- och aktivitetsnivå samt skapar goda villkor för ett
självständigt liv och aktivt deltagande i samhället (SOSFS 2008:20).
Personer som drabbats av stroke är beroende av rehabilitering av olika professioner i team då
åtgärderna ofta är omfattande och är av både medicinsk, psykologisk, social och
arbetsinriktad art.
Rehabiliteringen är också lika mycket en pedagogisk process som en period av återuppträning
där coping (bemästringsstrategier)och empowerment (bygga upp sin självkänsla, att få makt
att påverka sitt liv) är begrepp som är viktiga. Att få stroke och med det ett akut neurologiskt
handikapp innebär en drastisk förändring av tillvaron och framtidsplaneringen för den
drabbade individen och dennes närstående. Detta kan leda till depression som kan skapa ett
bristande engagemang i rehabiliteringsarbetet och stöd och uppmuntran har därför stor
betydelse för rehabiliteringens resultat
För att patienten ska kunna vara delaktig i besluten gällande sin behandling är det en
förutsättning att denna har kunskap, förståelse och insikt. Detta innebär att
sjukvårdspersonalen inte enbart kommunicerar med patienten utan oftast även med dennes
anhöriga under hela rehabiliteringsfasen
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Rehabiliterande förhållningssätt
Ett rehabiliterande förhållningssätt bygger på grundsynen att människan är en aktiv varelse
med egna resurser. Rehabiliteringsprocessen utgår från en helhetssyn och har fokus på det
friska och konkreta problem samt är framtidsinriktad. Att arbeta med ett sådant
förhållningssätt innebär att stimulera den enskilde till och möjliggöra egna aktiviteter i det
vardagliga livet. Detta innebär att:





göra personen delaktig och ge personen möjlighet att ta ansvar
väcka personens intresse för egna resurser och möjligheter
uppmuntra till egen problemlösning och eget handlande
ta vara på och stärka positiva processer.

I all rehabilitering är det viktigt att stimulera till egenaktivitet även om patienten inte kan
utföra hela aktiviteten själv. För en strokepatient stimulerar detta hjärnans återhämtning. Kom
ihåg att även vila är en del av behandlingen. Ett bra resultat förutsätter en konsekvent och
individuell behandlingsstrategi som integrerar all personal och närstående runt patienten.
Rehabiliteringen måste naturligt integreras i vardagen och genomsyra dygnets alla timmar.

Rehabiliteringens tre komponenter

ELIMINERA

KOMPENSERA

TRÄNA

Eliminering eller symptomatisk behandling är ett område som framför allt läkaren
tillsammans med sjuksköterskan samordnar och är inriktad mot de symptom som många
personer upplever, t.ex. blås- och tarmtömningsbesvär, spasticitet, trötthet eller smärta.
Kompensation innebär anpassning till en funktionsnedsättning, aktivitets - eller
delaktighetsbegänsning genom utprovning eller anpassning av hjälpmedel, ett nytt sätt att
utföra en aktivitet eller någon annan form av stöd.
Träning genomförs i syfte att förbättra en funktion eller aktivitet t.ex. muskelstyrka,
kondition eller gångförmåga
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Rehabiliteringsstrategier, t.ex. återställande av funktion, anatomisk reorganisation, gå förbiundvika problemet, kompensation, effektivt utnyttjande av residualkapacitet används ofta i
kombination.

Specifik rehabilitering
Specifik rehabilitering utförs av personer med formell kompetens, dvs. arbetsterapeut,
sjukgymnast, logoped, neuropsykolog, dietist och kurator. Ändamålsenliga
rehabiliteringsåtgärder utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det finns ett flertal behandlingskoncept inom strokerehabilitering. Det finns ingen evidens för
att något koncept är bättre än ett annat utan en individanpassad behandling ska stå i fokus.

Rehabiliteringsprocessen Hässleholm

Tidig
mobilisering

Kartläggning
av resurser
och problem

Målformulering
Rehabiliteringsplan

Teamsamtal

Pågående träning/behandling och bedömning under hela vårdtiden
Uppföljning i teamet på rehabiliteringskonferens en gång/vecka
Utskrivning
Överrapportering

Rehabilitering på
Dagrehab

SVPL

Kommunal
hemrehabilitering

Permission

Rehabilitering
på kommunal
korttidsenhet
Primärvården

Hembesök

Rehabilitering
i Primärvården
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Tidig mobilisering
Tidig mobilisering är angeläget både av medicinska som psykologiska skäl. Strikt sängläge
gäller enbart på läkarordination. Sjukgymnast skall så snart som möjligt bedöma patientens
funktions- och aktivitetsförmåga för att se hur denne ska klara av mobilisering på ett säkert
sätt för att komma upp och sitta, stå och om möjligt också gå. Tidig mobilisering tillämpas för
samtliga patienter efter förmåga, även efter trombolysbehandling, vid intracerebral blödning
eller högt blodtryck. Patienter som vårdas på strokeenhet mobiliseras från liggande i snitt ett
dygn tidigare än vid vård på annan avdelning och är en av de faktorer som spelar in i att
prognosen är bättre vid vård på strokeenhet.
Det är viktigt att fånga upp patientens rörelseminnen. För att patienten ska återinlära/träna
funktionella rörelser på ett enhetligt sätt bör personalen informeras/handledas av sjukgymnast
och arbetsterapeut vad gäller optimala rörelsestrategier i kombination med minimala men
säkra hjälpinsatser. Flera gånger dagligen bör patient mobiliseras och så fort som möjligt själv
eller med hjälp få gå till matsalen/toaletten och inte köras dit i rullstol.
Den plötsliga förändringen efter insjuknandet från vanliga rörelseaktiviteter i stående och
gående till rörelseaktiviteter mestadels i liggande medför en allmän nedsättning av kondition,
styrka, uthållighet, rörlighet och koordination. Det är också viktigt att patienten kommer ur
sängen för att kunna få stimulering av alla sina sinnen och få omsätta sin aktivitetsförmåga
och få miljöombyte.

Rehabiliteringsplan
När det står klart att patienten skall ha inneliggande rehabilitering mer än sju dagar öppnar
patientansvarig läkare rehabiliteringsplanen i datorjournalen (Melior, Rehabiliteringsplan). I
planen skall läkaren ange diagnos och det skall noteras vilka teammedlemmar som är
ansvariga. Under 2013 kommer det att finnas en Skånegemensam Meliorjournal och då en ny
mall för rehabiliteringsplanen.
Rehabiliteringsplanen skall vara verktyg för hela teamet för att styra och följa
rehabiliteringsprocessen. Behandlingsteamet dokumenterar i rehabiliteringsplanen vilka
patientens resurser och problem är, patientens egna mål, de mål som personen ska uppnå
under vårdtiden och de åtgärder och övriga insatser som ska genomföras. Målen består av
både korta tidsbegränsade delmål och mer övergripande mål. Ansvarig behandlare
dokumenterar kontinuerligt delmål/åtgärd/måluppfyllelse. Planen uppdateras regelbundet på
rehabkonferensen med planering av nya åtgärder och utskrivningsplanering samt avslutas med
måluppfyllelse. Se lathund för rehabiliteringskonferens (Bilaga 15).
Rehabiliteringsplan skall finnas vid kodning (NordDRG) av funktionstillstånd inom
slutenvård och gäller enligt Socialstyrelsen från 2011. Huvuddiagnosen skall kodas och KVÅkoden DV094 (rehabilitering enligt rehabiliteringsplan)som en åtgärd. Det måste finnas en
personlig och i patientjournalen dokumenterad rehabiliteringsplan som bl.a. skall ange vilka
rehabiliteringsåtgärder som planeras samt mål och tidsplan för rehabiliteringen.
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Träning och behandling
Rehabiliteringspersonalen planerar tider för sina respektive behandlingar och dessa tider
noteras för inneliggande patienter på behandlingstavlor på avdelningen. Patienter med stora
behov har ofta behandling av alla i teamet och har som regel arbetsterapi och sjukgymnastik
1-2 gånger/ dag måndag-fredag. Kurator, neuropsykolog, logoped och dietist träffar patienten
för bedömning och träning efter behov. Vårdpersonalen omsätter träningen på avdelningen
allt eftersom patienten klarar fler moment av sina personliga aktiviteter i vardagen (P-ADL).

Teamsamtal
Teamsamtal är ett möte mellan patienten och dennes närstående och det behandlande teamet.
Information ges om vad undersökningar och bedömningar gett för resultat, hur prognosen ser
ut och hur behandlingen är tänkt att genomföras. Mötets syfte är också gemensam planering
och möjlighet för patient och närstående att ställa frågor och ge uttryck för sina förväntningar
och egna mål. Ett första teamsamtal bör ske inom två veckor efter inskrivning och sedan
återkomma efter behov.

Hembesök
Arbetsterapeut inom slutenvård samtalar med patient och närstående i ett tidigt skede om
hemmiljön och hembesök initieras så snart som möjligt i samråd med patient/närstående och
övriga medlemmar i teamet i de fall där det finns oklarheter kring patientens boendemiljö.
Syftet är att bedöma framför allt bostads- och närmiljöns tillgänglighet och säkerhet för den
som är rullstolsburen eller har svårigheter att gå men också hur den strokedrabbade hanterar
hemmiljön med tanke på patientens aktivitetsförmåga och självständig.
Anpassning av patientens bostad kan vara en förutsättning för att komma hem. En översyn av
bostadens utformning, framkomlighet samt råd om ommöblering kan behövas för att
underlätta hemgång och för att minska fallrisk. Dessutom kan patienten vara i behov av
hjälpmedel och det kan bli aktuellt redan då patienten åker hem på permission eller senare i
samband med utskrivning.
Oftast medverkar kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast för att redan vid besöket kunna
åtgärda problem. Mestadels handlar det om att få olika hjälpmedel, som t.ex. olika
förhöjningar, ramper till trappa, kilar till trösklar, men ibland behövs större anpassningar av
bostaden. Ibland kan det då bli aktuellt att först komma hem till någon närstående som har en
bättre tillgänglig bostad.
Vid behov av anpassning kan arbetsterapeuten skriva ett utlåtande om patientens funktionsoch aktivitetsbegränsningar i förhållande till bostaden.
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Bedömning görs av:
 Framkomlighet och förmåga att ta sig in/ut ur bostaden,
 Framkomlighet och förmåga att ta sig fram i bostaden och i närmiljön
 Framkomlighet/förflyttning till/från badrum
 Förflyttning till/från toaletten, dusch/badkar, tvättställ.
 Förflyttning till/från säng, förflyttningar i säng
 Förflyttningar till/från sittmöbler i bl.a. vardagsrum och kök
 Förflyttning till/från kök, hur klarar patienten att utföra hushållssysslor
 Förflyttning till/från tvättstuga, hur klarar patienten att sköta tvättmaskin
 Förflyttning till uteplats/altan/balkong

Permissioner
Patienter som är inneliggande för rehabilitering under längre tid brukar så snart som det är
möjligt att få hempermissioner. Ofta börjar patienten med dagpermission för att successivt
utöka till helgpermission med övernattning i den egna bostaden. Detta är en viktig del i
rehabiliteringsprocessen. Patienten har rätt till fria resor till/från hemmet under vårdtiden.

Samordnad vårdplanering
När patienten inför utskrivning eller permission behöver insatser från kommunen kallar
sjukhuset till en samordnad vårdplanering (SVPL). Enligt SOSFS 2005:27 ska den
behandlande läkaren i den slutna vården i samråd med patient, närstående och övriga i teamet
fastställa hur vårdplaneringen ska ske. Samråd ska också ske med berörda externa enheter.
Sjukvården (läkare, sjuksköterska) ska alltid inhämta patientens samtycke inför samordnad
vårdplanering och ge information om vad detta innebär samt lämna broschyren ”Samordnad
vårdplanering” till patienten. Om patienten inte har möjlighet att göra åsikt hörd, görs en
menprövning. Läkaren och sjuksköterskan fyller i frågor i kallelsen där information om
åtgärder på sjukhuset och patienten ADL-förmåga finns med. Vid behov av fortsatt
rehabilitering och hjälpmedel upprättar sjukgymnast och arbetsterapeut ett
bedömningsunderlag för rehabiliteringsplan.
Det är av alldeles särskild vikt att patienten får möjlighet att aktivt delta i den samordnade
vårdplaneringen. Som regel vill patienten ha sina närstående med vid vårdplaneringen och om
patienten inte själv aktivt kan delta i vårdplaneringen bör närstående få möjlighet att delta i
stället.
Vid vårdplaneringen deltar från sjukhuset sjuksköterska och efter behov arbetsterapeut,
sjukgymnast och kurator och informerar om den vård och behandling som patienten haft
under vårdtiden. Kommunens biståndshandläggare deltar alltid och övriga representanter från
hemtjänsten, hemsjukvården och kommunens rehabpersonal m.fl. deltar efter behov. De
informerar om t.ex. hemtjänst- och serviceinsatser i eget boende, hemsjukvård, rehabilitering
och olika boendealternativ.
Besluten som tas kan vara avgörande för livssituationen under lång tid framöver både för
patienten och för de närstående. Det är viktigt att alla under vårdplaneringen visar respekt för
den enskildes integritet och värdighet.
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Förutom lagstiftning om informationsöverföring finns ett regionalt samverkansdokument om
samordnad vårdplanering och ett lokalt samverkansdokument för Nordöstra Skånes sex
kommuner:
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-27/
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Utskrivningsklar/Dokument/rapportOK.pdf
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/CSK/for_vardgivare/vardsamverkan/Dokument3.pd
f

Överrapportering vid utskrivning
När patienten behöver fortsatt vård/rehabilitering efter utskrivning från sjukhus sker
överrapportering till dagrehab, primärvården och/eller kommun.












Läkaren skriver medicinsk epikris (sammanfattning) och skickar denna till patientens
ansvariga primärvårdsläkare. Vid behov skickas epikrisen också till sjuksköterska i
hemsjukvård/i särskilt boende.
Av epikrisen skall aktuella neurologiska symptom inkl NIHSS vid ankomst,
skadelokalisation, etiologisk bedömning och insatt sekundärprofylax framgå. Om det
finns hinder för bilkörning och/eller vapeninnehav skall det framgå, och patienten
skall kvittera skriftligt att han erhållit information.
Recept på nyinsatta läkemedel alltid med provförpackning, iterera receptet för ett års
förbrukning.
Inför återbesök på strokemottagningen efter tre månader skall Hb, ApoB/A1, Na, K,
krea, ASAT och ALAT kontrolleras (4-6 veckor efter insatt läkemedelbehandling).
24-h-Blodtrycksmätning skall vara utförd inför återbesök på strokemottagningen.
Överrapportering från läkare på avdelningen till läkare på dagrehab sker antingen
muntligen eller i form av internremiss.
Sjuksköterskan skriver omvårdnadsepikris och vid insatser av hemsjukvård/ i särskilt
boende skickas denna till ansvarig sjuksköterska. Även rapportering per telefon sker.
Arbetsterapeut och sjukgymnast rapporterar till sina kollegor i kommun och
primärvård primärt via telefon. Vid behov skickas behandlingsmeddelande. I vissa fall
kan kommunens sjukgymnast och arbetsterapeut komma till sjukhuset för att aktivt
medverka vid patientens olika förflyttningar och övrig träning.
Vid fortsatt rehabilitering på sjukhusets dagrehabilitering skickas bevakning till
Dagrehabs sjuksköterska. Berörd personal informeras via Meilorjournalen och
personlig kontakt.
Kurator och dietist överrapporterar vid behov till kollegor i kommun och primärvård.

Rehabilitering efter utskrivning
När patienten har fortsatt behov av rehabilitering efter utskrivning från strokeenheten
slussas/remitteras patient till något/några av följande alternativ beroende på behov:
 Sjukhusets dagrehabilitering
 Sjukgymnast/arbetsterapeut i primärvården
 Kommunal hemrehabilitering
 Kommunal korttidsenhet med rehabilitering
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Bedömning och behandling vid funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning.
Aktiviteter i dagliga livet – ADL
Bedömning av ADL-funktioner och vid behov träning av dessa har hög prioritet enligt de
Nationella Riktlinjerna för Strokevård (Rekommendation 3). Patientens tidigare vanor och
roller samt nuvarande begränsningar och resurser vad gäller att utföra olika vardagliga
aktiviteter kartläggs genom intervju och/eller observation av arbetsterapeut. Arbetsterapeuten
bedömer hur personen utför aktiviteten. Vid bedömning utreds vilka aktiviteter patienten
klarar respektive vilka aktivitetsnedsättningar som finns, vilka sensomotoriska och kognitiva
funktioner som fungerar respektive inte fungerar. Bedömningen tillsammans med en
noggrann anamnes av patientens tidigare aktivitetsförmåga ligger till grund för de
arbetsterapeutiska åtgärderna.
Bedömningsinstrument:
ADL-taxonomin
AMPS, Assessment of Motor and Process Skills
Personlig ADL (P-ADL)
Personlig ADL innefattar egen personlig vård; äta/dricka, förflyttningar, toalettbesök,
på/avklädning, personlig hygien/kroppsvård samt kommunikation. Förmågan att utföra
personlig vård påverkas i olika grad vid stroke. Träning och spontan förbättring medför att
många efter en tid klarar att med god förmåga utföra sin personliga vård.
Vid träning av P-ADL-förmåga bör många olika aspekter i utförandet beaktas, förutom
motorik och sensorik även de kognitiva funktionerna som till exempel uppmärksamhet,
planering och initiativ. Omgivningsfaktorer inverkar även på förmågan till
aktivitetsutförande. Det är av stor vikt att personen så snabbt som möjligt känner sig delaktig,
får göra val och använda sina förmågor och funktioner.
Träningen som utformas för patienten ser mycket olika ut beroende på personens
förutsättningar. I första hand utformas träningen för kroppens läkning, det vill säga inte
kompensatorisk. Detta kan innebära att patienten under en period kan behöva hjälp av annan
person för att utföra aktiviteten gynnsamt, det vill säga på ett sätt som i förlängningen inte ger
ökad smärta, ökad tonus, minskade möjligheter till förbättrad kroppskännedom med mera. I
andra hand kommer träningen för att uppnå självständighet, det vill säga kompensatorisk
träning och/eller träning i att använda hjälpmedel. Detta sker om det visar sig att personens
svårigheter är bestående.
Åtgärder P-ADL
 Träning i reell situation bör eftersträvas.
 Lugnt och trygg träningsmiljö bör eftersträvas och om patienten har nedsatt
uppmärksamhet eller är impulsstyrd är det ofta nödvändigt att ”rensa” i miljön och
lägga fram ett föremål i taget.
 Lägg träning på ”rätt” nivå, överväg hur många moment patienten ska vara aktiv i vid
varje träningstillfälle, visa hänsyn till patientens uthållighet.
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Minimera muntlig instruktion.
Handgriplig guidning (att lägga sin hand ”utanpå” patientens hand) i
aktivitetsutförandet hjälper patienten att uppleva hela sin kropp och stimulerar till
aktiv rörelse i ett naturligt rörelsemönster. Vidare stimulering kan vara att med
guidning hämta och placera föremål/tillbehör i handen.
Vid påklädning ska patienten börja ta på sig klädesplagget på påverkad kroppshalva
samt vid avklädning börja på motsatt kroppshalva.

Instrumentell ADL (I-ADL)
Instrumentell ADL innefattar att genomföra husliga och dagliga sysslor och uppgifter. Detta
kan gälla att utföra resor med allmänna eller privata färdmedel för att skaffa förnödenheter av
olika slag, att sköta olika hushållsgöromål som matlagning, planera och utföra inköp, städning
och tvätt. Att ta hand om och underhålla hemmet och dess föremål, att hjälpa medlemmar i
hushållet och vara engagerad i dessas välbefinnande.
Träning i hushållsaktivitet är även ett medel i arbetsterapeutens behandling för både
sensomotoriska och kognitiva funktioner. För att uppnå bästa möjliga förutsättning för
motoriskt utveckling krävs en tidig start av återinlärningen. Kognitiva nedsättningar kan bl.a.
medföra nedsatt initiativförmåga, nedsatt planeringsförmåga, svårighet att utföra delmoment i
rätt ordning, nedsatt simultankapacitet, ökad trötthet och nedsatt minne. En viktig uppgift för
arbetsterapeuten är då att underlätta för patienten att hitta strategier så att han/hon trots sin
nedsatta kognition kan fungera så optimalt som möjligt och vara delaktig i hemmets
aktiviteter
Åtgärder
 Träningen kan inriktas mot att med förbättrad eller bibehållen funktion klara att utföra
aktiviteter på samma sätt som tidigare.
 Träningens fokus kan också vara att lära in nya strategier för att klara viktiga
vardagsaktiviteter som är valda av patienten själv och där målet är att uppnå ökad
aktivitetsförmåga och delaktighet.
 Då målet är att klara olika aktiviteter i hemmet är det ofta bäst att bedriva träningen i
en för patienten känd miljö. Detta är ytterligare en fördel vid kognitiva nedsättningar
då det är vanligt att patienten har svårt att kunna tillämpa och överföra strategier man
har lärt sig på t ex sjukhuset till att sedan fungera i hemmet.
 Viktigt är att aktiviteterna som erbjuds är välkända för patienten, kulturellt lämpliga,
relevant för dennes boendeförhållande och som han/hon har ett behov av att
genomföra .
 Ta hänsyn till att patienten ofta kan vara snabbt uttröttbar, till att börja med kan det
räcka att endast träna ett fåtal av aktivitetens delmoment.
 Det är viktigt att i ett tidigt skede göra patienten medveten om både sina resurser och
sina problem.
 Till en början kan patienten få hjälp att utföra rörelser med stöd av guidning.
Behandlingen utgår också från symmetri vilket innebär att man strävar efter att
patienten använder sina båda kroppshalvor så normalt som möjligt när han/hon ska
utföra olika hushållsaktiviteter. På så sätt försöker man undvika att patienten
kompenserar rörelser med den friska sidan.
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Hjälpmedel för ADL
Hjälpmedel används av funktionshindrad person för att förebygga, kompensera, övervaka,
lindra eller neutralisera funktionshinder. Rehabilitering och tillhandahållande av hjälpmedel
skall planeras i samverkan med den enskilde. För att hjälpmedlen skall utnyttjas så optimalt
som möjligt krävs att den enskildes totala livssituation analyseras genom en allsidig och
kompetent bedömning.
Arbetsterapeuten gör bedömning, ger rekommendation och utprovning. Behovet av olika
hjälpmedel varierar från individ till individ och för varje person över tid. Vanligt
förekommande hjälpmedel är t.ex. rullstol, duschstol och toalettförhöjning. Det finns också
hjälpmedel för att kompensera nedsatt eller förlorad handfunktion såsom redskap för att fixera
föremål, redskap med förstorade grepp och redskap för enhandsfunktion.
Förskrivning av hjälpmedel utgår från de riktlinjer som varje kommun har. Produkter som
räknas som standardartiklar och finns tillgängliga på öppna marknaden får patienten/brukaren
anskaffa själv. Exempel på återförsäljare av hjälpmedel; Varsam- www.varsam.se, Etacwww.etacbutiken.se, Enklare liv- www.enklareliv.se. Hjälpmedelsinstitutet- www.hi.se visar
utbudet av testade hjälpmedel.

Arbete/fritid
Restsymtom efter stroke kan påverka patientens förmåga att studera eller arbeta. Förekomst av
minnesnedsättning och perceptuella störningar samt nedsatt förmåga att sköta ADL ger ett sämre
utgångsläge när det gäller att återgå till arbete.
Engagemang i någon form av lek eller fritidssysselsättning som t.ex. informell eller organiserad
lek, spel och sport, program för fysisk träning, avslappning, nöje eller tidsfördriv, att gå på
konstutställningar, museer, bio eller teater, att engagera sig i hantverk, hobbies, att läsa för nöjes
skull, att spela musikinstrument, sightseeing, turism och fritidsresor.
Att kunna utöva sina intressen är betydelsefullt och för många av stor vikt för livskvaliteten. För
en del som drabbats av stroke så tar vardagen över och de har inte ork och energi över till
fritidsaktiviteter. För andra blir fritiden och intressen allt viktigare, man får mer tid till detta, till
exempel om man slutar arbeta.
Arbetsterapeutens uppgift är att kartlägga aktiviteterna och stimulera/uppmuntra till att fortsätta
vara aktiv. Genom intervju tar arbetsterapeuten reda på vilka fritidsaktiviteter och intressen
patienten har. Vilka aktiviteter brukar patienten utföra, och hur betydelsefulla är de för patienten.
Observation görs i aktivitet för att se hur patienten utför en viss aktivitet.
Återgång i arbete aktualiseras oftast efter utskrivning från slutenvården och de patienter som har
stort behov av stöd och insatser för att kunna återgå i arbete fortsätter på dagrehab där teamet
hjälper patienten med detta. Se kapitlet dagrehabilitering på Hässleholms sjukhus, sidan 80.

Bedömningsinstrument:
COPM, Canadian Occupational Performance Measure
Min Mening
NPS-intressechecklista
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Åtgärder fritid
 Hjälpa till att hitta balans mellan aktivitet och vila så att man orkar med det man
önskar/är mest intresserad av. Hitta struktur, dygnsschema, veckoschema
 Stimulera och uppmuntra till att fortsätta utöva sina intressen.



Visa på möjligheter, alternativa utföranden.
Vid behov uppmuntra patienten att hitta nya fritidsaktiviteter.



Ge information om föreningar som finns

Förflyttningar
Patientens förmåga att förflytta sig i säng, sätta sig upp på sängkant och lägga sig, resa sig till
stående och sätta sig samt överförflyttningar bedöms genom observation av sjukgymnast.
Vidare bedöms även förflyttning från rum till rum, från våning till våning, ut och in i huset, i
den yttre närmiljön. Bedömning görs av självständighet med eller utan hjälpmedel, om
förflyttningen är ansträngande eller långsam, om patienten är beroende av hjälp av personalen
och om arbetstekniska hjälpmedel behövs vid uppresning eller överförflyttning.
Målsättningen är att stegra patientens självständighet genom träning och minska behovet av
hjälpmedel/stöd av personalen allt eftersom förflyttningsförmågan förbättras.
Bedömningsinstrument:
Förflyttningarna ingår som en del i bedömningsinstrumentet S-COVS (Swedish
physiotherapy clinical outcome variables scale)
http://vardriktlinjer.se/pagefiles/360/tester/S-COVS.pdf
Åtgärder
 Förflyttningarna skall göras i så naturligt rörelsemönster som möjligt. Grundläggande
principer används men kan behöva anpassas individuellt.
Se:http://vardhandboken.se/Texter/arbetsteknik-ochförflyttningskinskap/Planering
 Vid uppresning till sittande tränas patienten i början att rulla över på den svaga sidan,
föra benen över sängkanten och trycka sig upp med armarna. Senare tränas
förflyttningar åt båda håll. Ställ in sänghöjden så att patienten når ner med fötterna till
golvet i sittande.
 Sittande balans tränas innan nästa förflyttningsmoment. Låt patienten sitta en stund
utan stöd eller med lätt stöd på sängkanten och fötterna stadigt i golvet (eller på pall).
Låt gärna patienten under tiden utföra en aktivitet som att kamma håret och dricka ett
glas vatten.
 Vid överförflyttning mellan säng-rullstol och rullstol-toalett sker förflyttningen initialt
mot den starka sidan med rullstolen vinkelställd, så att avståndet till det bortre
armstödet är som kortast eller intill sängen och med det närmaste armstödet borttaget.
När patienten är säker i sin förflyttning placeras rullstolen mittemot säng/toalettstol.
 Vid pusherbeteende kan det vara bäst att göra förflyttningen mot den svaga sidan och
vid stora svårigheter får man överväga lyft.
 Patienten skall träna i alla förflyttningsmoment på avdelningen och vara aktiv och
delaktig i så stor utsträckning som möjligt.
 All personal skall stödja patienten på samma sätt och vara lyhörd för att ge minsta
möjliga hjälp.
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Då hjälpmedel används får de inte förhindra aktiv medverkan av patienten. Dävert och
sänggrindar skall användas sparsamt då de kan stimulera till att överanvända den icke
påverkade armen.
Det är viktigt att invänta patienten, ge instruktioner, verbalt eller icke verbalt om
patienten inte förstår samt att uppmuntra med positiv feedback.
Patienten måste känna sig trygg och därför är det viktigt att personalen är trygg och
känner sig säkra om hur förflyttningen skall göras. Det är sjukgymnastens uppgift att
instruera personalen och närstående.

Hjälpmedel vid förflyttningar:
Elreglerad höjd och ryggstöd på säng, glidlakan, uppresningsstöd, vårdbälte, glidbräda,
överförflyttningsplattform ReTurn med uppresningsbälte, stålyft, mobil hjullyft, taklyft,
Combilizer (rullstol med ståfunktion)

Rullstol
Nationella riktlinjerna nämner att det är viktigt att möjliggöra för patienten att sitta uppe så
snart som möjligt efter insjuknandet. Att sitta i rullstol är ofta nödvändigt vid
funktionsnedsättning i samband med en stroke och för många strokepatienter börjar
mobiliseringen med att komma upp i rullstol. Sittandet kan vara en del av rehabiliteringen och
bör ses som en behandling då funktion kan påverkas i både positiv och negativ riktning.
Sittande i rullstol bör om möjligt kompletteras med sittande i andra sittmöbler, för att
tillgodose det viktiga behovet av variation i sittandet.
En rullstol behöver stabilisera och ge bra stöd för att dels möjliggöra för patienten att sitta
längre stunder dels att kunna köra sin rullstol självständigt i olika miljöer på ett tryggt sätt. Ett
bra sittande kan bl.a. ge rörelsefrihet, stimulera till bättre balans och ge möjlighet till ökad
aktivitet. En patient som sitter med hopsjunken hållning får minskad räckvidd och begränsad
möjlighet till aktivitet. Dessutom kan patientens funktionsnedsättningar påverkas i ogynnsam
riktning; t.ex. tonusökning i påverkad kroppshalva, ökad luxationsrisk och risk för
smärtutveckling i subluxerad axel.
Rullstolen ska ge patienten förutsättningar att vara så aktiv och självständig så tidigt som
möjligt. Patienten ska ha möjlighet att vara aktiv i rullstolen men också kunna sitta avspänt
och växla position då och då. Sittande ger förutsättningar för att patientens rumsuppfattning
förbättras samtidigt som både den fysiska och psykiska stimuleringen ökar betydligt.

Åtgärder
 Arbetsterapeuten har huvudansvaret för utprovning och förskrivning av individuell
rullstol. Samarbete sker med kommunernas arbetsterapeuter och i särskilda fall
konsulteras konsulenterna på HÖS.
 Teamet utreder patientens fysiska förmåga avseende motorik, balans, tonus,
sensibilitet, trycksår, smärta samt ork och kognitiva förmågor. Patientens ork kan ofta
vara avgörande inför val av stol; komfort eller aktiv rullstol. Ibland krävs en
kombination av båda stolarna en period för att uppnå optimal rehabilitering.
 Andra aspekter som bör övervägas vid val av rullstol och sittdyna: i vilken omfattning
används rullstolen?, i vilken miljö?, kan patienten själv ändra position på något sätt?
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Bedömning görs av tidigare funktion och rörlighet, patientens bäckenposition/rörlighet (påverkas av kort muskulatur). Vid utprovningen görs en sittanalys för att få
patientens individuella förutsättningar till ett symmetriskt sittande med jämn
belastning.
För patienter som inte själva klarar att köra sin rullstol/ändra position utan enbart sitter
i den och blir transporterade är det viktigt patienten inte sitter alltför länge utan får
omväxlande vila i säng. Sitta två timmar i sträck kan vara tillräckligt.
Träna patienten att ta sig fram med rullstolen. Lär patienten att använda fot/fötterna
och att patienten arbetar aktivt med bålen för att undvika nedhasning i stolen. Vid
pares/nedsatt känsel av ena foten används ett fotstöd.
Instruera patienten att själv låsa/låsa upp bromsarna och ta upp och ner fotplattorna
samt att använda armstöd vid uppresning och vid kontroll av nedsittning.
Vid nedsatt uppmärksamhet/insikt och armproblematik kan patienten behöva
ekerskydd och rullstolsbord.
Efter utskrivning, ofta i samband med rehabilitering på Dagrehab, kan det bli aktuellt
med utprovning av elrullstol för en ökad självständighet och större delaktighet i
samhället.

Gångförmåga
Att kunna gå igen är ett viktigt mål för personer som drabbats av stroke. Gångförmågan
bedöms av sjukgymnast och omfattar gångmönster, gånghastighet, dynamisk balans och
uthållighet. Vidare bedöms gång på olika underlag och lutningar, i olika riktningar, i trappa
och att klara hinder både inomhus och utomhus. Fallrisk ingår i bedömningen samt behov av
hjälpmedel för att öka självständigheten. Målsättning med träningen är ökad självständighet,
säkerhet och uthållighet.
Bedömningsinstrument:
S-COVS
Videofilmning och gånganalys
6 min gångtest
10 m max
Timed up and Go (TUG)
Åtgärder
 Påbörja aktiv stå-gåträning så snart som möjligt. Välj hjälpmedel efter behov.
 Styrketräning av benmuskulaturen
 Balansträning
 Gång i olika riktningar, hinderbana och slalombana
 Gång i olika trappor
 Gång i lutande plan
 Gå och klara hinder i miljön t.ex. dörrar, mattor, kanter. Gång i utomhusmiljö på olika
underlag och i trafikmiljö
 Gång på löparband
 Springa, hoppa
 Bassängträning
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Sjukgymnasten informerar/instruerar vårdpersonal och anhöriga om hur patienten
behöver deras hjälp för att kunna omsätta gångträningen i vardagen. Patienten skall
vid behov ha möjlighet att få träna sin gång på avdelningen.

Hjälpmedel vid gång
Gåbord, barr, rollator, betastöd, gåbock kvadrant (4-punktstöd), kryckkäpp, käpp, avlastning
med gångsele i lyft Vid behov används fotslynga för att föra fram det svaga benet, armslynga
vid paretisk arm och vårdbälte.
Gånghjälpmedel ökar självständigheten, tryggheten och fysisk aktivitet. Om behov kvarstår
vid utskrivning förskriver sjukgymnast gånghjälpmedel. Kommunerna har buffertförråd med
gånghjälpmedel på sjukhuset som gör att patienten får med sig hjälpmedlet hem vid
utskrivningen.
Ortoser
Vid pares eller svag dorsalextention i foten utprovas fotortos. Dictusbandage, Foot-up
bandage eller Toe-offskena är de vanligaste. Vid permanent behov av Toe-offskena eller
helbensortos skickas remiss till ortopedtekniska avdelningen (OTAB) vid CSK. Patient med
svag knämuskulatur kan behöva översträckningsbandage samt för smärtande och subluxerad
axel kan patienten behöva axelortos samt ryggkorsett vid t.ex. osteoporos. Ortopedtekniker på
Hässleholms sjukhus är då behjälplig vid utprovning.

Postural kontroll/balans
Postural kontroll innebär normala posturala reaktioner för att upprätthålla en kroppsställning
och återta eller byta en kroppsställning. För att upprätthålla vår balans har vi normalt ett
mycket välutvecklat samspel mellan balansorganen i innerörat, synen samt känselsinnet i hud,
muskler och leder. Information från sinnesorganen koordineras och integreras i centrala
nervsystemet för att kunna svara upp mot förändringar i omgivningen.
Vid stroke kan olika funktionsnedsättningar medföra försämrad balans; pares/muskelsvaghet,
kognitiva problem, nedsatt proprioception och nedsatt sensibilitet är vanliga orsaker.
Pushersyndromet är en speciell problematik, som innebär att patienten trycker sig kraftigt mot
sin paretiska sida med motsatt arm och ben och hindrar alla försök till passiv korrigering av
hållningen. Syndromet förekommer ofta i samband med spatialt neglekt.
Sjukgymnasten bedömer statisk och dynamisk balans med patienten i sittande, stående och
gående. Vid pushersyndrom observeras spontan kroppsposition, ökad tryck/spänning i
opåverkad sida samt motstånd mot passiv korrigering.
Vid nedsatt balans/postural kontroll bör patienten få hjälp med stöd och referenspunkter så att
ett stabilt och säkert sittande kan uppnås. Det är viktigt att patienten känner sig trygg och inte
behöver lägga energi på att hålla balansen och bibehålla kroppshållningen, inte minst i en
måltidssituation och vid toalettbesök.
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Bedömningsinstrument:
S-COVS, sittande balans.
Romberg
Bergs balansskala
BDL balansskala
Balansåtta.
Åtgärder
 Fallförebyggande åtgärder, se: http://www.vardhandboken.se/Sok-paVardhandboken/?quicksearchquery=Fallf%25c3%25b6rebyggande%2b%25c3%25a5t
g%25c3%25a4rder
 Utprovning av gånghjälpmedel och/eller rullstol
 Se till att patienten kan ha fötterna på golvet vid sittande; då patienten sitter på
sängkanten, på stol/rullstol vid matbordet och vid av-/påklädning samt på
toalettstolen/duschstolen. Rätt sänghöjd och stolshöjd är viktigt och använd fotpall om
det behövs.
 Patienten skall ha stadiga skor/sandaler på sig vid gång och överförflyttningar.
 Balansövningar i sittande och stående med stegrande svårighetsgrad genom att ändra
de sensoriska förhållandena. Exempel sitta/stå på balanskudde, studsmatta, blunda,
minskad understödsyta i stående, sitta i kors med benen. Träna också att utföra
kognitiva uppgifter i samband med balansträningen. Balansövningarna kan vara
puffövningar, huvud-, arm- och bålrörelser, tyngdöverföringar, enbenstående,
boxning, bollövningar mm.
 Balansövningar i gående på olika underlag inne och ute.
Exempel: Gång i olika riktningar, på tå, på hälar, vändningar. Gång på linje, i
hinderbana, slalombana, i åtta mm.
 Balansträning sker också i samband med aktivitetsträning i sittande, stående och
gående inom - och utomhus på arbetsterapin och inte minst på avdelningen.

Känsel
Det är vanligt att känseln påverkas efter stroke vilket får konsekvenser för perception och
rörelseförmåga. Man skiljer mellan ytlig känsel och djup känsel och taktil gnosis. Ytlig känsel
är förmågan att uppleva beröring och tryck, vibration, smärta och temperatur. Djup känsel är
förmågan att veta var kroppen och kroppsdelarna befinner sig. Taktil gnosis är förmågan att
identifiera föremål i handen utan hjälp av synen.
Nedsatt känsel innebär risk för skador som t.ex. klämskador, fallskador och sårskador. En
paretisk arm med nedsatt känsel kan lätt klämmas i rullstolens hjul eller sänggrinden och ett
ben med nedsatt känsel innebär svårigheter att gå på ett säkert sätt. En hand som har god
muskelfunktion men saknar känsel är ofta svår att använda i aktivitet eftersom synen måste
kompensera för känselbortfallet. Nedsatt känsel och varseblivning påverkar också patientens
förmåga att använda sin svaga sida vid påklädning och andra ADL-aktiviteter.
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Bedömning:
Beröringskänsel: Testas bilateralt med lätt strykning över huden med pappers eller
bomullstuss på enskilda delar av kroppen. Exempelvis hand, underarm, överarm, fot,
underben och lår. Ange om patienten uppfattar stimuli, om den är normal, nedsatt eller om
den känns starkare samt lokalisation.
Utsläckning: Samma som ovanstående men på båda sidor samtidigt. Om patienten inte känner
beröring på den påverkade sidan vid bilateral stimuli beskrivs detta som utsläckning.
Smärta: Testas med lätt stick av nål (Babinskinål) på samma områden som ovan.
Temperatur: Beröra huden med kallt och varmt föremål. T.ex. 2 provrör med varmt och kallt
vatten. Patienten blundar och anger om stimulit känns varmt eller kallt.
Taktil gnosis: Patienten får blunda och manipulera välkända föremål i handen och ange vad
det är.
Djup känsel: Patienten blundar och får ange ledposition/rörelse som undersökaren passivt gör
i t.ex. pekfinger, handled, stortå och fotled. ”Hitta tummen” testas genom att patienten
blundar och undersökaren håller i patientens arm och för den i olika riktningar. När rörelsen
slutar får patienten i uppgift att ta tag i sin tumme.
Åtgärder
 Vilopositioner – känselreceptorerna stimuleras genom att ligga på den drabbade sidan.
 Taktil stimulering. Strykningar på huden med olika material, känna med handen på
olika ytstrukturer.
 Använda kroppen/extremiteten i aktivitet; ADL-träning kan positivt hjälpa till att
stimulera sensorik, till exempel genom att i aktivitet uppmärksamma nedsatt sida.
 Information/regim för att förebygga skador. T.ex. att ha armen synligt positionerad i
sittande och liggande
 Inlärning av kompensatoriska åtgärder med synen. Självinspektion, dvs. att patienten
själv kontrollerar så att påverkad kroppsdel inte är skadad

Motorisk kontroll/ muskelfunktioner
Graden av påverkan på rörelseförmågan kan variera vid stroke. Första tiden efter insjuknandet
är det vanligt med en generell låg muskelspänning (hypotonus) som medför nedsatt möjlighet
att aktivera musklerna och att utföra ändamålsenliga rörelser eller att patienten har total pares
av arm och ben. Viljemässiga rörelser kännetecknas av att de är meningsfulla, målinriktade,
flexibla och till stor del inlärda. Den nedsatta förmågan beror på bristande centralnervös
kontroll av de motoriska enheterna.
Symptomen omfattar dels nedsatt förmåga till selektiv muskelaktivering och sämre
alternerande rörelser (koordination av antagonister och agonister) och nedsatt
rörelsehastighet, dels nedsatt förmåga att prestera grov kraft och uthållighet.
Efterhand kan spasticitet eller hög muskelspänning (hypertonus) utvecklas i vissa muskler,
framför allt i armens flexorer och benets extensorer. Spasticiteten leder till obalans mellan
muskelgrupperna och rörelserna sker med stor ansträngning och flera muskler i en kroppsdel
kan aktiveras samtidigt. Samtidigt kan en ökad muskeltonus i benets sträckarmuskler vara
positiv då den medför att patienten kan belasta och påbörja stå- och gångträning tidigt.
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Bedömning görs av förmåga till viljemässig aktivering, muskelkraft, uthållighet och
koordination samt symmetri och tyngdbelastning. Test av funktionella rörelser liksom
bedömningsinstrument används av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Bedömning av koordination och finmotorik:
Observation av patientens rörelsemönster i aktivitet.
Pekfinger-nästest. Med slutna ögon ska patienten omväxlande peka med höger och vänster
pekfinger på näsan.
Knä-hältest. Testas i liggande. Patienten placerar växelvis ena hälen på motsatt knä.
Fingervandring. Patienten uppmanas att sätta tummen mot övriga fingerblommor så snabbast
som möjligt. Jämför med andra handen.
Diadokokinesitest görs för att se hur patienten kan utföra alternerande rörelser då han/hon
sitter med händerna i knäet och uppmanas att vända handflatorna uppåt-nedåt i snabbast
möjliga takt.
Greppfunktionstest: Fingertoppsgrepp, nyckelgrepp, chuchgrepp, femfingergrepp, diagonalt
volargrepp, transversellt volargrepp, sfäriskt volargrepp.
Sollermans greppfunktionstest:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID=1035
Nine-Hole Peg Test:
http://www.rehabmeasures.org/PDF%20Library/Nine%20Hole%20Peg%20Test%20Instructions.pdf
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=925

Box and Blocks:
http://www.rehabmeasures.org/PDF%20Library/Box%20and%20Blocks%20Test%20Instructions.pdf
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=917

Grooved Pegboard Test:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=grooved%20pegboard%20test%20manual&source=web&
cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siinstruments.com.au%2Flafayette%2Ffiles%2Fdownload%2Flafayette-current-version-groovedpegboard-test-32025-lafayette-32025-grooved-pegboard-test-manualpdf.html&ei=GiAjUb3EDKSN4ASu94CIDQ&usg=AFQjCNGylZH1buBGIujobkL0hlxmeLNV3w&bvm=bv.42
553238,d.bGE

Bedömning av muskelkraft
Handhållen dynamometer: Grippit, som vid testning i 10 sekunder mäter styrkan i
handgreppet och visar medelvärde, maxvärde och slutvärde i Newton
Manuell mätning av muskelstyrka i en 6-gradig skala kan göras enligt MRC (British Medical
research Council):
0 = Ingen rörelse eller muskelkontraktion, 1 = synliga kontraktioner, 2= rörelser sker i leden
och delar av rörelseomfånget, 3 = kroppsdelens största vridmoment kan övervinnas, 4 =
kroppstyngd + yttre motstånd, 5 = normal kraft
Skalan har utvecklats i första hand för patienter med mycket nedsatt muskelstyrka, 3 och
därunder. Att skilja mellan 4 och 5 är mycket subjektivt. Skalan används för snabb
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bedömning av viljemässig förmåga att prestera kraft och vid god standardisering av
bedömningsmetodiken kan den användas på ett flertal olika muskelgrupper och är lätt att
använda i kliniken. Vid moderat tonusökning har studier visat hygglig validitet för bedömning
av patienter med central pares, i varje fall vid användandet av skalan första 4 steg.
1RM eller 10 RM med vikter är ett test på dynamisk muskelstyrkan där 1 RM
(repetionsmaximum) är den maximala kraft som muskeln kan åstadkomma vid en repetition
genom hela rörelsebanan respektive max 10 repetitioner och skall jämföras med den andra
sidan för att få ett mått på kraftnedsättningen. Detta kan sedan användas för att få rätt
belastning vid utformning av styrketräningsprogram.
1RM kan testas för olika muskelgrupper i alla styrketräningsmaskiner, dragapparat och
vertikaldrag.
Bedömning av muskulär uthållighet
Funktionella uthållighetstest:
Chair stands test: Antal fullföljda uppresningar patienten klarar på 30 s med eller utan
handstöd från stol 45cm hög.
Maximalt antal tåhävningar och maximalt antal hälhävningar (jmf med det icke påverkade
benet)
Bedömning av aktiv rörlighet, symmetri och tyngdbelastning
Bedömningen görs med funktionella övningar i liggande och sittande, ange position.
Armar: Bilateralt testas armlyft framåt-uppåt, utåt-uppåt, sätta händerna i nacken, prosupination, armbågsböjning-sträckning, handledsrörelse och handgrepp. Den påverkade
armen testas med: Hand bak rygg, hand till motsatt axel, hand till motsatt armbåge, hand till
mun, hand till hjässa, hand till motsatt knä, hand till fötter.
Ben: Testas både bilateralt och enbart på den påverkade benet. Bäckenlyft, rakt benlyft i
ryggliggande och sidliggande, höft-knäböjning med benuppdrag, fotrörelser. Uppresning från
sittande från olika höjd utan handstöd, tåhävningar, hälhävningar m.m.

Rekommenderade åtgärder
Det finns idag många olika behandlingskoncept för träning efter stroke utan full evidens. När
evidens inte finns tillämpas klinisk praxis och erfarenhet. Gemensamma centrala begrepp för
olika behandlingskoncept är hög träningsintensitet och volym, motivation/meningsfullhet och
integration i vardagliga aktiviteter. Träningen ska vara målinriktad, uppgiftsspecifik, repetitiv,
ha stegrande svårighetsgrad och vara utmanande. Läkarbedömning innan träning
rekommenderas vid svår kärlkramp, svår hjärtsvikt och vid obehandlat högt
blodtryck.(M.Engardt, G.Grimby, läkartidningen nr6/2005/volym 102).
Se vidare om muskelfunktion och träning påföljande hemsida:
http://www.vardalinstitutet.net/sites/default/files/tr/stroke/strokedocs/strokeartikelpdf/10046.p
df
I de Nationella riktlinjerna 2009 finns följande rekommendationer för träning vid stroke:




Uppgiftsspecifik träning vid nedsatt motorisk förmåga (Rek 3)
Träning med sjukgymnastik vid nedsatt balans- och gångförmåga (Rek.3)
Gånginriktad träning med fokus på styrka och kondition (Rek. 4)
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Träning på automatiserad gångbana med avlastning av kroppsvikt (Rek 8)
Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) i subakut eller kroniskt skede med
viss kvarvarande rörlighet i hand och fingrar.(Rek.9)
Funktionell elektrisk stimulering, NMES (Rek.10)
Biofeedback med EMG (Rek.10)

Riktlinjer för ordination av fysisk aktivitet för personer med stroke enligt FYSS:




Styrketräning:
Starta med 50 % av 1RM, öka till 70-80% av 1RM, 1-3 set, 7-10 rep.
Träning 1-3 ggr/vecka. Öka belastningen, ej repetitionerna!
Excentrisk/koncentrisk träning, isokinetisk träning. Träna med viktmaskiner,
viktmanchetter, hantlar, gummiband och funktionell träning mot kroppstyngd.
Muskulär uthållighetsträning:
30-50 % av 1 RM, 1-5 ggr/vecka 3 set, 25-50 rep.
Träna 1-5 ggr/vecka
Träna gång/förflyttning, cirkelträning, sekvensträning

Träning av finmotorik och koordination arm/hand
Övningar med den påverkade handen som innebär att patienten ska hantera, plocka upp,
behandla och släppa föremål genom att använda hand, fingrar och tumme. Exempelvis träning
i aktivitet såsom personlig vård, hushållsaktiviteter, hantverksaktiviteter och trädgårdsarbete.

Allmän fysisk uthållighet
Personer med restsymptom efter stroke är dekonditionerade och har nedsatt fysisk
prestationsförmåga. Ett stort antal personer har varierande grad av funktionshinder efter ett
strokeinsjuknande. En betydande del av dem kan dock vara fysiskt aktiva på ett anpassat sätt.
Studier har visat förbättrad uthållighet, lägre puls, ökat självförtroende att engagera sig och
aktivera sig i fysiska aktiviteter efter träning. Kardiovaskulär träning bör övervägas i subakut
strokerehabilitering och kan förbättra maximal syreupptagningsförmåga (VO2peak) och
gångsträcka (Stoller et al BMC Neurol 2012)
Det är viktigt att patienter med stroke som enbart har kognitiva nedsättningar också tränar
fysiskt. Forskning som har gjorts på både människor och djur visar att fysisk aktivitet, då
framför allt aerob träning, har positiva effekter på hjärnan och kognition. Detta beskrivs i en
artikel av CJ Olsson i tidningen Svensk idrottsforskning 3-2008, se länk:
http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2008/3_2008/SVIF%20083%20s14-17.pdf

Bedömning
Standardiserat cykelergometertest. OBS! För patienter som använder beta-blockerare eller har
förmaksflimmer kan Åstrands submaximala test inte utföras!
6-minuters gångtest kan också användas. Bentrötthet och andfåddhet uppskattas med BORGS
CR10-skala och upplevd ansträngning enl. BORGS RPE-skala skattas.
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Åtgärder
 Konditionsträning, riktlinjer enl. FYSS:
60-80 % av maximal hjärtfrekvens. RPE (BORG) = 12-15. Lätt till måttligt andfådd.
Träna 2-5 ggr/vecka
 Konditionsträning i hemmiljö: Uppresning - nedsittning, kliva upp och ner på
pall/trappsteg, promenad, gång i backe, gång i trappa, stavgång, dans, rullstolskörning
 Konditionsträning på träningsanläggning: Ergometercykelträning; ben, armar,
”sittcykel”, Trappmaskin, gångband (ev. med lutning), cirkelträning, vattengympa

Ledrörlighet, spasticitet, svullnad
Vid stroke uppstår ofta hypotoni i de drabbade musklerna, vilket innebär att förmågan till
aktiv rörlighet inte finns. Detta är vanligast i inledningsskedet och efterhand återkommer mer
eller mindre aktiv rörlighet både i armens och i benets muskler. Svullnad av hand, underben
och fot pga. nedsatt muskelaktivitet är vanligt, vilket påverkar ledrörligheten. Efter en tid kan
den drabbade muskulaturen bli hyperton med en ökad muskelspänning, vanligtvis kallad
spasticitet. Spasticiteten försvårar möjligheten att aktivt utföra normala rörelser och den
antagonistiska muskulaturen får svårt att övervinna motståndet från den spastiska
muskulaturen
Den nedsatta aktiva förmågan att utföra rörelser ökar risken för att bindväven förkortas i
musklerna och i ledernas mjuka strukturer och risken för att utveckla kontrakturer är stor,
speciellt vid spasticitet. Det är viktigt att förebygga kontrakturer då dessa kan leda till olika
funktionella problem och smärta.
Vid hypotonus är risken stor för subluxation i axeln eftersom skuldrans stabiliserande muskler
inte längre har förmåga att håller ledhuvudet på plats och som då glider nedåt och ett
mellanrum uppstår mellan acromion och caput.
Bedömning görs av både arbetsterapeut och sjukgymnast. Arbetsterapeuten bedömer främst
arm/hand.
Bedömning
Observation görs av armens och axelledens position i liggande, sittande och stående.
Ledrörlighet: Aktiv och passiv undersökning av ledrörligheten i ledernas samtliga
rörelseriktningar. Vid nedsatt rörlighet mäts rörelseomfånget med goniometer.
Knytdiastas/sträckdefekt noteras.
Smärta noteras. Om möjligt används VAS-skala. Se:
http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativsmarta/Smartskattningsinstrument/
Svullnad noteras
Spasticitet bedöms med observationer under aktivitet samt med Mod. Ashworth skalan och
musklerna inspekteras/palperas under aktivitet.
http://www.anst.uu.se/erlun676/UppladdadeFiler/Modifierad_Ashworth.pdf

72
Fotklonus testas med dorsalflexion av foten med rakt knä, klonusskala enl. Prieb et al:
0 - Ingen klonus
1 - Utsläcklig klonus ( <10 slag)
2 - Outsläcklig klonus ( > 10 slag)
3 - Spontan klonus/provocerad av lätt beröring
Åtgärder
 Tidig mobilisering
 Rörelseuttag av aktiv/passiv rörlighet för att förebygga rörelseinskränkning
 Stimulera viljemässig motorik
 Stimulera till aktivitet och varierad kroppsställning. Självträningsprogram för
rörlighetsträning
 Funktionella vilopositioner för att förebygga och dämpa spasticiteten (Bilaga 13:1.
13:2)
 Eliminera sådant som ökar spasticiteten, som t.ex. smärta, infektioner, oro, dålig
sittställning.
 Belastande övningar som ökar det sensoriska inflödet och töjer stram och tonusökad
muskulatur. T.ex. Ståträning i samband med överförflyttningar och toabesök.
Behandling på tippbräda med uppåtvinklad fotplatta.
 Töjning av stram och spastisk muskulatur.
 Långvarig töjning med ortoser både för att dämpa spasticitet och behandla
kontrakturer.
 Läkemedelsbehandling mot spasticitet. Se komplikationer, sidan 42.
 Vid subluxation/hypoton skuldra används armslynga/ortos vid förflyttningar och
brickbord på rullstol för att förebygga/behandla smärta och svullnad
 Kompressionshandske och stödstrumpor vid svullnad.
 Viloortos vid pares och svullnad
 TENS/Akupunktur vid smärta (Rek.6)
 Information/instruktioner till vårdpersonal och närstående.

Språk- och kommunikation
Dysartri
Dysartri är en neurologiskt orsakad störning av rörelseförmågan i de muskler som används
när man talar. På grund av nedsatt muskelfunktion eller nedsatt koordinationsförmåga mellan
olika muskler och muskelgrupper påverkas uttal, röstbildning, röststyrka samt talhastighet i
varierande grad. Talet kan bli svårt att förstå för omgivningen t.ex. genom otydlig
artikulation, svag, viskande eller entonig röst och långsamt taltempo.
Diagnosen dysartri inkluderar begreppet dysartrofoni som anger att det är fråga om en
neurologiskt betingad röststörning. Dysartri påverkar inte ordförråd, meningsbyggnad,
språkförståelse eller läs- och skrivförmåga.
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Bedömning görs av logoped. Typ och grad av dysartri fastställs.
Bedömningsmaterial
Dysartritest (Hartelius & Svensson 1990)
Klinisk bedömning och inspelning av röst och tal med bedömning av röstklang, röststyrka och
röstläge
Åtgärder:
 Information till patient och anhöriga
 Råd och strategier som underlättar kommunikationen
 Utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel, t.ex. röstförstärkare eller
skrivhjälpmedel

Verbal dyspraxi
Verbal dyspraxi är en motorisk talstörning orsakad av nedsatt förmåga till viljemässig
motorisk planering eller programmering av talrörelser. Muskulaturen i sig är inte påverkad.
Verbal dyspraxi förekommer ofta i kombination med afasi och karaktäriseras av svårigheter
med smidiga övergångar från ett språkljud till ett annat. Patienten prövar sig fram mellan
olika språkljud och gör många och inkonsekventa fel. Patienten är oftast helt medveten om
sina svårigheter.
Bedömning av verbal dyspraxi sker med samma bedömningsmaterial som för afasi (se
nedan).
Åtgärder
 Information till patient och anhöriga
 Direkt behandling
 Förskrivning av kommunikationshjälpmedel

Afasi
Med afasi avses en förvärvad störning av språkfunktionen. Den vanligaste orsaken till afasi är
stroke, d v s en blodpropp eller blödning i hjärnan. Infektioner i hjärnan, hjärntumörer och
trauma kan också ge upphov till afasi. De delar av hjärnan, som är särskilt viktiga för
språkfunktionen är hos de flesta individer belägna i vänster hemisfär vilket gör att
afasisymptom återfinns hos patienter med vänstersidiga skador i de allra flesta fall.
Afasin yttrar sig på många olika sätt beroende på hjärnskadans storlek och lokalisation och
den drabbar oftast både språkproduktion och språklig förståelse samt hantering av siffror.
Svårigheterna återfinns oftast i både tal och skrift.
Ofta förekommer t.ex. anomi (ordfinnandeproblem), ordbyten och svårigheter med
ordförståelse. Om språkljuden är drabbade resulterar det i att många ord uttalas fel eller
förvrängs till oigenkännlighet i både tal och skrift. Andras tal kan låta som när man lyssnar till
ett främmande språk, som man inte behärskar.
Även grammatiken i språket kan påverkas, så att den afasidrabbade har svårt att formulera
meningar och att förstå komplicerade satser.
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En person med svår afasi förstår ofta bara en del nyckelord i en mening, vilket många gånger
orsakar missförstånd och frustration hos både patient, anhöriga och personal. Patienten kan
vara helt oförmögen att uttrycka sig verbalt eller vara begränsad till enstaka ord eller
otillförlitliga ja/nej. En person med lindrig afasi, kan t.ex. ha svårt att finna rätt ord ibland och
får använda sig av omskrivningar eller synonymer men klarar en vardaglig kommunikation
förhållandevis väl.
Eftersom alla språk som en individ behärskar, styrs från samma områden i hjärnan, påverkas
oftast alla språk den afasidrabbade behärskar, men det kan finnas skillnader mellan hur
mycket de olika språken påverkas.
Bedömning av afasi utförs av logoped. En beskrivning av de olika språkliga funktionerna
sammanställs med inriktning på tal, språkförståelse, läs- och skrivförmåga. Dessutom bedöms
förekomst av oral- och verbal dyspraxi. I inledningsskedet är det särskilt viktigt att
differentialdiagnostisera mellan dysartri och afasi och att konstatera eventuellt återkommande
stereotypa inslag samt fastställa den impressiva förmågan.

Bedömning:
A-ning, Neurolingvistisk Afasiundersökning (Lindström & Werner, 1995)
GNU (Pia Apt, 1996)
Boston Naming Test (Kaplan m.fl., 2001)
SBP, Skånes Benämningsprövning (Pia Apt, 1999)
Bedömning av kommunikationsförmåga i vardagligt samtal.

Åtgärder
 Ge information till patient, anhöriga och personal avseende språkliga symptom och
lämplig kommunikativ stimulans
 Ge råd och strategier som underlättar kommunikationen
 Indirekt behandling eller språklig stimulans via personal och eller anhöriga
 Direkt behandling när afasityp, ork och motivation så tillåter.
 Uppföljande bedömning/ar
Generella råd till personal och anhöriga vid samtal med afasidrabbad patient:
 Ge en god ögonkontakt och visa att du har tid
 Sakta taltempot och tala i enkla meningar
 Skriv ner de viktigaste orden.
 Repetera – sammanfatta vad ni pratat om
 Markera ämnesbyten tydlig, gärna med paus
 Använd gester, pekningar, rita för att förtydliga
 Tolka patientens kroppsspråk och gissa vad patienten menar.
Teletal är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst där du får stöd av en tredje person som följer
med i samtalet. Du behöver inte boka tjänsten och inte ha något tillstånd. Se vidare:
http://www.teletal.se/
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Varseblivning och kognition
Intrycken från människans fem sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak bearbetas och tolkas
av hjärnan så att vi blir medvetna om vår omvärld. Denna process i hjärnan kallas
varseblivning (perception).
Kognition är de processer i hjärnan som bearbetar och sammanställer sinnesintryck och
information med tidigare erfarenheter. Kognition är ett övergripande begrepp som innefattar
all vår tankeverksamhet såsom minne, fantasi, associering, logiskt tänkande, resonerande,
planläggning, initiativ och språkfunktioner. Många delar av hjärnan samverkar och det är
därför vanligt att patienter med stroke får kognitiva problem.
Vid stroke, oavsett om det är vänster eller höger hjärnhalva som drabbas, är vanliga
funktionsnedsättningar på gruppnivå koncentrationssvårigheter, störningskänslighet,
stresskänslighet, trötthet, depression, ångest, förlångsamning, svårigheter med
simultankapacitet, irritabilitet och återhämtningsbehov.
På individnivå förekommer afasiproblem, alexi utan agrafi, neglektvarianter,
synfältspåverkan, minnessvikt, apraxier, spatial svikt, akalkulier, konfusion och organisk
personlighetspåverkan.

Screening av kognitiva nedsättningar:
Montreal Cognitive Assessment, MoCa, används för screening av lätt kognitiv
funktionsnedsättning Det utvärderar olika kognitiva domäner: uppmärksamhet och
koncentration, exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor,
abstrakt tänkande, räkneförmåga och orientering.
http://www.mocatest.org/pdf_files/test/MOCA-Test-Swedish_2010.pdf
http://www.mocatest.org/pdf_files/instructions/MoCA-Instructions-Swedish.pdf

Bedömning av neuropsykolog
Neuropsykologen undersöker effekten av hjärnskador på beteende, känsloliv och
intellektuella funktioner samt bedömer emotionellt status och krisbearbetningsförlopp.
Bedömningen syftar till att beskriva vilka kognitiva funktioner som drabbats och på vilket
sätt, men syftet är också att beskriva intakta funktioner, vilket kan ha stor betydelse för valet
av behandlingsstrategi. Kognition sker i neuronala nätverk och förståelsen för hur dessa
neuronala nätverk fungerar och interagerar samt påverkas vid sjukdom i hjärnan faller inom
neuropsykologens specialistområde. Patientens tillfrisknande följs med återkommande
bedömningar och uppföljningar under rehabiliteringsförloppet.
För att bedöma minnes – och inlärningsfunktioner (episodiskt minne, semantiskt minne,
procedurminne, arbetsminne, perceptuellt minne, sifferminne etc.), spatiala funktioner och
visuokonstruktiv förmåga, uppmärksamhetsfunktioner, språkrelaterade funktioner samt
exekutiva funktioner (kognitiv flexibilitet, simultankapacitet, problemlösning/planering,
abstrakt tänkande) använder neuropsykologen standardiserade och normerade testmetoder
som ger kvantitativa resultat och vars validitet och reliabilitet är hög (Lezak 1995).
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Neuropsykologiska bedömningsinstrument i urval:
WAIS-III NI (Wechsler Adult Intelligence Scale III, Neuropsychological Investigation) som
består av 14 olika deltest och som finns i version för kliniska neuropsykologiska
bedömningar.
WMS IV (Wechsler Memory Scales): består av 7 subtester som analyserar olika
minnesfunktioner.
Rey’s Complex Figure, Benton Visual Retention Test, Kendall Memory for Designs Test,
Koh’s Block Design Test, är tester som bedömer olika aspekter av visuokonstruktiv förmåga
och Visuospatiala funktioner.
GOAT (Galveston Orientation and Amnesia Test): för bedömning av grad av desorientering,
konfusion och amnesi i akut-subakut fas.
BIT (Behavioral Inattention Test) testbatteri för neglekt och utsläckningsfenomen.
CWT (Colur Word Test/Stroop test) test avseende exekutiv funktion. Förmågan att inhibera
irrelevanta responsstrategier.
Luria’s Neropsychologcal Investigation: bedömningsinstrument som lämpar sig för patienter
som har svårt att delta i kvantitativ bedömning.
NRSr: (Neurobehavioral Rating Scale revised): för bedside-bedömningar av kognition
beteende och emotioner.
CRI (Coping Resources Inventory) bedömning av copingresurser i stressituationer
MFI (Multidimensional Fatigue Inventory) bedömning av trötthet i ett multidimensionellt
perspektiv.
ABS (Agitated Behaviour Scale) för bedömning av agitation/aggressivitet

Bedömning av logoped
Logopeden bedömer den språkliga förmågan, se språk- och kommunikation, sidan 72.
Bedömning av arbetsterapeut
Arbetsterapeuten bedömer kognitiva förmågor i aktivitet. Bedömning i aktivitet är att föredra
men kan eventuellt kompletteras med olika instrument. Patientens beteenden observeras
under aktivitetsutförandet för att därigenom identifiera de brister som leder till nedsatt
aktivitetsförmåga i för patienten meningsfulla aktiviteter. I aktivitetsbedömningen kartläggs
patientens resurser och begränsningar utifrån olika funktioner såsom; uppmärksamhet, minne,
perception, högre kognitiva funktioner och orientering förmåga. Se ADL-kapitlet, sidan 59.

Neuropsykologisk behandling
Neuropsykologen behandlar kognitiva, beteendemässiga och emotionella problem och har
behandlingsstrategier med god evidens att tillgå vad gäller träning av arbetsminne,
uppmärksamhetsfunktioner, exekutiva funktioner, Visuospatiala funktioner, apraxi och
kommunikativ förmåga. Valet av dessa behandlingsmetoder är baserat på metaanalyser av en
stor mängd publicerade behandlingsstudier som genomförts i USA och Europa. (Cicerone et al.,
2011)

Förutom lesionsspecifika kognitiva störningar drabbas oftast alla patienter mer eller mindre
av ett mer generellt syndrom bestående av lätt uttröttbarhet, störningskänslighet,
stresskänslighet, förlångsamning och koncentrationssvårigheter. Neuropsykologen delger
patienten strategier för hantering av dessa problem.
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Visuospatiala störningar
Förmågan att orientera sig i rummet är beroende av funktioner i såväl vänster som höger
hjärnhalva. Vissa svårigheter att se och uppfatta perspektiv kan därför uppstå både vid
vänstersidiga och högersidiga skador. Högra hjärnhalvan är emellertid mer övergripande
ansvarig för den rumsliga orienteringsförmågan och särskilt vid skador baktill i den högra
hjärnhalvan är det vanligt att patienten har svårt att orientera sig.

Visuell perception
Tecken på nedsättning av visuell perception är svårigheter att tolka och känna igen föremål
och former med synen samt att urskilja ett föremål bland andra. Patienten kan också ha
svårigheter att läsa en text eller att skriva. Svårigheter kan förekomma att känna igen för
personen välkända ansikten. Vid halvsidigt synfältsbortfall, hemianopsi, ser inte patienten
synfältet på den afficierade sidan.
Åtgärder
 Ta bort onödiga saker och gör miljön så ”ren” som möjligt, undvik t.ex. mönstrade
dukar och skapa kontraster som en rosa tvål istället för en vit på handfatet.
 Använd hjälplinje, t.ex. färgad linjal vid läsning av text för att kunna hitta/följa
raderna.
 Tala om vem du är om personen inte verkar känna igen dig.
 Instruera patienten att kompensera med frisk förmåga, t.ex. med känseln
 Instruera patienten med synfältsbortfall att kompensera med att vrida på huvudet.

Rums - kropps - och tidsuppfattning
Tecken på nedsatt rums - och kroppsuppfattning kan vara att patienten har svårt att få på sig
och vända kläderna rätt, tar kläderna in och ut, bak och fram eller upp och ner, svårighet att
sätta in tandproteserna rätt, att patienten lägger sig snett i sängen eller sätter sig snett på
stolen. Patienten kan också ha svårt att hitta i omgivningen. Tecken på nedsatt dygns- och
tidsuppfattning kan vara att patienten inte vet hur lång en timme är eller hur lång tid det tar att
gå från avdelningen till arbetsterapin.
Åtgärder
 Använd stol med armstöd och toalettarmstöd för att göra miljön säkrare. Lär patienten
att alltid ta ena handen på armstödet innan han/hon sätter sig ned.
 Träna in riktmärken där patienten går t.ex. förbi byrån och den grå dörren, häng ett
hjärta på toalettdörren, patientens namn på dörren till salen.
 Använd almanacka på väggen med rivblad, gärna synlig väggklocka, låt dagens
tidning ligga framme.
 Stöd patienten att använda sina egna hjälpmedel såsom hörapparat, glasögon,
armbandsur, väckarklocka, kalender/dagbok, telefon/mobiltelefon och dator.
 Prata varje dag om tid och rum
 Ge stöd, uppmuntran och gott om tid.
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Neglekt
Nära förknippat med den rumsliga orienteringsförmågan är hjärnans förmåga att
uppmärksamma omgivningen. Vänster hjärnhalva har viss förmåga att uppmärksamma höger
halva av rummet, medan höger hjärnhalva kan hålla uppmärksamhet åt både höger och
vänster. Vid skada i höger hjärnhalva uppstår därför ofta en oförmåga att upprätthålla
uppmärksamheten till vänster. Skada i vänster hjärnhalva kan också medföra neglekt åt höger,
men är inte lika vanligt och är oftast övergående.
Detta kallas neglekt, d.v.s. man är omedveten om den ena halvan av rummet och kanske
också den egna kroppshalvan. Vid neglekt åt vänster, som är vanligast, existerar inte längre
den vänstra sidan för patienten. Det får till följd att patienten t.ex. bara äter upp maten på
höger sida av tallriken, enbart klär på sig på höger kroppshalva. Eftersom vänster sida inte
existerar stöter patienten också emot det som finns på vänster sida i omgivningen.
Sjukdomsinsikten är ofta nedsatt och symptomen förnekas ibland helt eller delvis, vilket
försvårar rehabiliteringen.
Bedömning
För bedömning av neglekt i aktivitet används Catherine Bergego Scale.
Åtgärder
 Om patienten har mycket gravt neglekt är det bättre att bemöta honom/henne på den
sida där personens värld är. Ställningstagande till detta tas gemensamt i teamet.
 Vid svårt neglekt bör sängbord och trygghetsfunktioner placeras på den sida som
patienten är medveten om.
 Stimulera patienten från den afficierade sidan. Sitt på denna sida vid samtal. Berör
gärna den påverkade kroppshalvan samtidigt som du talar om vilken kroppsdel du
berör.
 Stimulera patienten att rikta över sin uppmärksamhet åt den påverkade sidan genom
att t.ex. be honom/henne kamma denna sida först, känna om båda kinderna är rakade,
sminka denna ansiktshalva först.
 Visuell skanningträning då patienten stimuleras att fokusera åt påverkad sida t.ex. med
hjälp av ledtrådar via syn, känsel eller hörsel.
 Hjälp patienten att använda andra funktioner som minne och logik för att kompensera.
Vid bristande uppmärksamhet på den afficierade armen, träna in att det finns två
armar.
 Uppmärksamma patienten i matsituationen så att maten på hela tallriken äts upp,
annars vrid på tallriken.
 Lägg en färgad linjal eller rita en röd linje till vänster/höger om texten, stimulera
patienten att söka efter linjalen/linjen vid radbyte.

Apraxi
Apraxi är ett fenomen som uppstår vid skada i vänster hjärnhalva, eftersom det är vänster
hjärnhalva som är dominant för den motoriska planeringen. Apraxi kan definieras som en
störd förmåga att utföra viljemässiga motoriska handlingar, där orsaken inte är förlamning,
bristande språkförståelse eller visuospatiala störningar.
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Ideo-motorisk apraxi är oförmågan att utföra viljemässig handling på verbal instruktion
och/eller oförmåga att imitera finger- och handpositioner.
Ideatorisk apraxi är oförmåga att utföra viljemässiga handlingar ens med hjälp av de relevanta
föremålen eller verktygen i handen.
Påklädningsapraxi är egentligen en visuospatial störning som orsakas av skada i höger
hjärnhalva. Patienten har svårt att ta på sig en skjorta eller en kavaj, vilket beror på störd
rumsorientering. Det är dock inte fel på den motoriska planeringsförmågan.
Eftersom apraxi innebär en svårighet att utföra viljemässiga handlingar, leder apraxin till
svårigheter att klara många av de dagliga aktiviteterna. Detta blir uppenbart hos patienter med
ideatorisk apraxi. Patienten vet att tvålen är en tvål och att handduken är en handduk och att
det kan komma vatten ur kranen men hur patienten skall göra för att tvätta sig och torka sig
fungerar inte längre.
Vid ideo-motorisk apraxi är det endast när man ber patienten att utföra handlingen som det
inte fungerar. Får han i lugn och ro själv programmera handlingen så går det bättre.
Åtgärder
 Undvik muntliga instruktioner då personer med apraxi ofta har svårt att förstå dem och
låt patienten själv påbörja aktiviteten.
 Om personen inte hittar rätt redskap eller rörelse för ändamålet: visa honom/henne, det
är oftare lättare att härma (synen ger information)
 Räcker inte det: Sätt redskapet i handen på personen (känseln ger information)
 Räcker inte det: Guida igång personens rörelse, det vill säga led personens rörelser
med din egen hand.
 Om personen gör fel: Bryt och guida in på rätt sätt.
 Träna på samma sätt varje dag, så att handlingen blir automatisk.
 Lägg fram patientens kläder i rätt ordning för att stödja påklädning.
 Kompensatorisk strategiträning

Minne
Olika typer av minnessystem hjälper oss att hålla ordning och kontroll på tillvaron. Det mest
komplicerade systemet och följaktligen också det mest sårbara är episodminnet. Det används
för att rekapitulera tidigare gjorda erfarenheter som är kopplade direkt till oss personligen, till
speciella situationer och platser vi besökt tidigare och som inträffat under livet. När
episodminnet drabbas vid stroke uppstår svårigheter att minnas vardagens händelser. Det kan
bli svårt att lagra in nya minnen i den personliga minnesbanken, men det kan också vara svårt
att minnas sådant som hängt längre tillbaka i livet.
Åtgärder
 Underlätta vardagen genom fasta rutiner, t.ex. genom att ha strikta platser och rutiner
för var nycklar och plånböcker förvaras
 Använd anteckningsbok/almanacka för att inte missa viktiga saker
 Lägg in fasta telefonnummer med namn i telefonen
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Använd elektroniska tidshjälpmedel, t.ex. mobiltelefon, klockor och almanacka med
larmfunktion som påminner om viktiga saker och rutiner.
Skriv minneslappar som är svåra att missa, fäst dem t.ex. på badrumsspegeln och
kylskåpet.
Var särskilt uppmärksam när viktiga saker sker eller omtalas. Använd så många
sinnen som möjligt för att stärka minneslagringen. Skriv ner på papper, upprepa högt
vad som sägs, repetera tyst flera gånger. Försök att associera, koppla ihop, det som ska
memoreras med andra minnen som sitter hårt fast.
Berätta för omgivningen om minnesproblemen, så att folk inte blir illa berörda när
överenskommelser eller personlig information som t.ex. namn glöms bort.
Specifik arbetsminneträning genom det evidensbaserade dataprogrammet Cogmed
(Westerberg et al 2007). Introduceras och utvärderas av arbetsterapeut.

Pusherbeteende
Pusherbeteende innebär att patienten trycker sig med all kraft mot den svaga sidan. Patienten
upplever att kroppen är rak när den kanske lutar 20 grader. Det är svårt att passivt korrigera
denna felställning då patienten trycker emot alla försök att föra tyngdpunkten över
medellinjen. Kroppsvikten blir alltså förlagd till den svaga sidan. Beteendet beror på en
förändrad upplevelse av kroppens orientering i förhållande till gravitationen och en oförmåga
att bedöma sin vertikala position. Pusherbeteende verkar inte ha någon negativ inverkan på
den funktionella återhämtningen, men patienten behöver dock längre tid för att nå samma
funktionsnivå jämfört med patienter utan pusherbeteende.
Åtgärder
 Försök inte korrigera hållningen från den svaga sidan då det oftast får motsatt effekt.
Stimulera från den starka sidan.
 Träna patienten att hitta medellinjen i sittande.
 Kompensera genom att titta på föremål som patienten intellektuellt vet är vertikala,
t.ex. dörrkarmar. Visuella intryck, exempelvis via spegel kan också underlätta. Tejpa
en vertikal linje mitt på spegeln.
 Viktigt att patienten lär sig behärska tyngdöverföring både i sittande och i stående.
 Undvik gånghjälpmedel inledningsvis då detta kan försvåra inlärning av balans. Låt
patienten träna att gå och trycka sig med den starka sidan mot en vägg.
 Låt patienten själv vara aktiv så mycket som möjligt av förflyttningen med hjälp av
visuella intryck, ledtrådar, feed back och uppmuntran.
 Låg förflyttning mot svag sida med hjälp av två personer kan användas för patienter
med svårartat pusherbeteende, alternativt använda lyft.
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Dagrehabilitering på Hässleholms sjukhus
Dagrehabiliteringen, allmänt kallad Dagrehab, riktar sig till patienter som är medicinskt
stabila och som uppnått en självständighetsnivå som inte längre motiverar slutenvård, men
som fortfarande bedöms ha ett behov av rehabilitering. Behovet av rehabilitering bedöms av
teamet på Dagrehab.

Kompetens
Teamet på Dagrehab har en bred kompetens och mångårig erfarenhet av medicinsk
rehabilitering. Patientarbetet genomsyras av ett helhetsperspektiv, för att patienten ska kunna
leva sitt liv i högsta möjliga utsträckning. Rehabiliteringen kan vara funktionshöjande,
funktionsbevarande, kompensatorisk och/eller eliminerande.
I teamet ingår arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, rehab-undersköterska,
sjukgymnast och sjuksköterska. Teamet har också tillgång till dietist och sårsjuksköterska på
konsultbasis. Läkarens och sjuksköterskans roll på Dagrehab skiljer sig från motsvarande
roller på strokeenheten. Se under rubrik stroketeam, sidan 18.
Läkaren på Dagrehab
Läkaren är specialist i rehabiliteringsmedicin samt smärtlindring och har det övergripande
medicinska ansvaret för patienten. Läkaren genomför nödvändiga medicinska utredningar
som är vägledande för behandlingsinriktningen och håller i den medicinska behandlingen,
samt koordinerar teamets behandlingsarbete. Läkaren är också observant på eventuellt
uppkommande medicinska komplikationer och behandlar dessa (t.ex. infektioner, tromboser,
smärta och/eller behov av farmakologisk behandling vid ångest och depressioner).
Sjuksköterskan på Dagrehab
Sjuksköterskan, som har en samordnande funktion på Dagrehab ansvarar för information till
patient och anhörig vad gäller rutinerna såsom tider och transporter samt håller i nödvändiga
provtagningar. Sjuksköterskan följer också upp patienterna på Strokemottagningen enligt
rutinerna för Riksstroke.

Syfte och mål
Syftet med rehabiliteringen på Dagrehab är att öka patientens möjligheter att återfå så många
funktioner som möjligt och att behålla eller förbättra livskvaliteten. Genom träning är målet
att öka aktivitets- och funktionsförmågan. Dagrehab ger råd, stöd och information till
patienter och anhöriga, arbetsgivare, personliga assistenter m.fl. Om patienten är i arbetsför
ålder kan Dagrehab vara med i processen att möjliggöra arbetsåtergång. I de fall kommunen
eller annan rehabaktör ska ta över viss träning i hemmet är Dagrehab med för att etablera en
fungerande vårdkedja. Patienten kan också få kontakt för att möjliggöra vidare träning eller
aktivering i föreningar m.m.
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Mål




Att öka patientens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala självständighet.
Att patienten ska känna sig välinformerad om sin sjukdom och situation
Att skapa förutsättningar för att patienten ska klara vardagens aktiviteter, arbete och
fritid så självständigt som möjligt

Målgrupp
För att få komma till Dagrehab krävs remiss. Teamet tar ställning till remisser som kommer
internt från Närsjukvårdskliniken på Hässleholms Sjukhus, men även från andra vårdinstanser
där Centralsjukhuset Kristianstad och vårdcentralerna i de sex kommunerna i nordöstra Skåne
hör till de vanligaste. Alla remisser gås igenom gemensamt av teamet.
På Dagrehab finns förutom strokepatienter också flera andra patientgrupper t.ex. traumatiska
hjärnskador, benamputerade, ryggmärgsskador, patienter med neurologiska sjukdomar som
MS och Parkinsons sjukdom.
Kriterier för inskrivning
 Patienten ska ha behov av att kontinuerligt träffa minst två yrkeskategorier ur teamet
 Patienten ska ha förbättringspotential med motivation, tillräcklig insikt och ork att
genomföra rehabiliteringen. Patienten tillfrågas om detta vid bedömningen.
Exklusionskriterier
 Pågående missbruk
 Pågående psykiatrisk problematik som förhindrar träning
 Patient som inte orkar med en intensiv träningsperiod inklusive resor till och från
Dagrehab

Bedömningsbesök
Redan vid remissgenomgången sker en viss bedömning och utifrån den planeras hur den
fortsatta processen ska se ut. Vanligtvis kallas patienten till bedömning hos flera
teammedlemmar, samlat under några timmar. Då går varje aktuell yrkeskategori igenom
sedvanliga undersökningsinstrument för att kartlägga patientens status utifrån yrkesspecifika
metoder. Ofta träffar flera yrkeskategorier patienten samtidigt för att effektivisera
anamnesupptagningen. Det är också av högsta vikt att genom samtal få en uppfattning kring
patientens ork och motivation för träning. Anhöriga får gärna vara med.

Rehabkonferens/behandlingsplanering
Teamet träffas en gång i veckan för rehabkonferens, där alla aktuella patienter diskuteras.
Nya patienter som blivit bedömda presenteras för hela teamet vid efterföljande
rehabiliteringskonferens. Då utvärderas om patienten har ett behov av behandling vid
sjukhusets dagrehabilitering eller om det är mer ändamålsenligt med annan form av
hjälpinsats; dvs. man bedömer om patienten uppfyller inklusionskriterierna.
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Tillsammans fattas beslut om patienten ska erbjudas en träningsperiod och vad den bör
innehålla samt vilken inriktning och intensitet behandlingen ska ha. Därefter planeras startdag
och schemaläggning för de yrkeskategorier som är aktuella för patienten. Patienterna får
komma det antal gånger i veckan och i så lång period som bedöms vara optimalt med hänsyn
till hans/hennes rehabiliteringsbehov.

COPM
COPM (Canadian Occupational Performance Measure) är ett bedömningsinstrument som
kartlägger patientens aktivitetsproblem i vardagen och utifrån dessa formuleras hans/hennes
viktigaste träningsmål. Vid ett av arbetsterapeutens första möten med patienten genomförs
COPM och på detta sätt är patienten i tidigt skede delaktig i sin rehabiliteringsprocess. Det
ger en fingervisning om patientens önskemål och om dessa är realistiska.
Återkommande under rehabprocessen utvärderas resultatet, t.ex. vid teamsamtal med patient
och anhöriga under behandlingstiden då man stämmer av aktuellt status och fortsatt planering.
COPM skrivs in i yrkesgemensamt utrymme i patientjournalen och kallas där för
Rehabiliteringsplan.
http://pt.unlv.edu/ebpt/tests/Neurological/Functional%20Status/Canadian%20Occupational%
20Performance%20Measure%20(COPM).pdf

Rehabiliteringsstrategier
Teamet arbetar interdisciplinärt, dvs. man strävar efter att, utifrån respektive yrkeskategoris
specifika kompetens, göra en samlad bedömning av patientens behov och sätta upp
gemensamma, realistiska mål med behandlingsarbetet. Ett helhetsperspektiv gör det möjligt
att, på ett relativt tidigt stadium, tillförlitligt uttala sig om vilken självständighetsgrad
patienten har möjlighet att uppnå, vilket präglar behandlingsinriktningen. Slutsatser rörande
självständighet utvärderas och revideras kontinuerligt vid rehabiliteringskonferenserna.

Utslussning - från Dagrehab till vardagen
Att bli drabbad av stroke innebär för de flesta en drastisk förändring av livssituationen och
framtidsplaneringen. Att återfå ett tillfredsställande liv är en lång process. Patienten behöver
både fysiskt och psykiskt anpassa sig till sin nya livssituation. Det är viktigt att
vardagslivet/privatlivet fungerar för att fortsatt planering skall bli så optimal som möjligt.
Rehabiliteringen utgår från en helhetssyn och utgår från det friska och tar tag i konkreta
problemområden samt blickar mot framtiden.
Teamet på dagrehabiliteringen arbetar med den pedagogiska process som skall stödja
patienten i att öka självständighetsgraden, hitta kompensatoriska strategier, bygga upp sin
självkänsla och vetskapen om att man kan påverka sin situation.
Vår förhoppning är att skapa goda villkor för ett självständigt liv och att patienten skall känna
delaktighet i samhällslivet.
Utskrivning
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När teamet kommit fram till att patientens förbättringskurva planat ut, är det dags att planera
för utskrivning. Detta görs vid rehabiliteringskonferensen. Teamet tar upp den gemensamma
målsättningen och planerar för eventuell fortsatt rehabiliteringsinsats, arbetsåtergång, annan
planerad verksamhet, sjukskrivning samt uppföljning. Datum för utskrivning delges patienten
senast två veckor innan träningsperioden avslutas. Samtliga behandlare följer upp patientens
förmågor och uppnådda resultat. Arbetsterapeuten gör en avstämning av träningsmålen
(COPM) tillsammans med patienten.
Fortsatt rehabilitering
Den fortsatta rehabiliteringen kan bedrivas på egen hand t ex. träning på gym. Dagrehab
erbjuder poliklinisk bassängträning i grupp och efter bedömning fortsatta polikliniska besök
hos kurator, neuropsykolog och logoped samt hos arbetsterapeut vid arbetsminnesträning med
datorprogrammet Cogmed. Fortsatt rehabilitering kan också ske via primärvården,
företagshälsovården och/eller hemkommunen. Respektive yrkeskategori i teamet tar vid
behov kontakt med efterföljande behandlare i vårdkedjan. Ibland görs också studiebesök
tillsammans med patienten.
Arbetsåtergång
För många av patienterna, som är yngre än 67 år, blir det aktuellt att återgå i arbete i
anslutning till träningsperioden på Dagrehab. Teamet har ett nära samarbete med
försäkringskassan (FK) vilket är av stor betydelse för återgången. Kuratorn har en
samordnande funktion i teamet, gällande arbetsåtergång och under träningsperioden träffar
patienten kurator som under samtal inhämtar information om patientens arbete och vad
patienten har för funderingar kring återgången. Under samtalet informeras patienten kortfattat
om försäkringskassans regler kring arbetsåtergång. Patienten erbjuds också att få stöd i
kontakten och planeringen med försäkringskassa och arbetsgivare/arbetsförmedling.
Övriga teammedlemmar bedömer de fysiska, kognitiva och emotionella möjligheterna till
återgång i arbete. Kuratorn har fortlöpande kontakt med såväl arbetsgivare som
försäkringskassa när det gäller planering av arbetsåtergång och följer upp hur
arbetsåtergången fortskrider, oftast i form av samtal och närvaro vid uppföljningsmöten.
Vid möte med FK och arbetsgivare närvarar kurator och vid behov ytterligare behandlare från
teamet. Vid behov finns möjlighet att besöka patientens arbetsplats och information kan,
tillsammans med patienten, ges till arbetskamrater. Det finns patienter som vid utskrivningen
ännu inte är redo för arbete eller där återgång i arbete inte är möjlig.
Nedanstående bild beskriver hur processen ser ut för olika patienter:
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Arbetsåtergång
Samtal med pt angående återgång – förberedelser och info.
Möte med FK initieras via läkare utl eller kuratorns samtal till FK.

Patient med
arbetsgivare

Upptaktsmöte med FK
och arbetsgivare inför
successiv arbetsåtergång.
Behandlare närvarar.

Arbetslös patient

Möte med FK.
Behandlare från
Dagrehab närvarar

Samverkan FK och
AF initieras.
Uppföljningsmöte
Behandlare närvarar

Kurator närvarar vb.

För tidigt skede
att återgå i arbete

Info till FK via
möte eller telefon

Återgång i arbete
ej möjlig

Info till FK via möte,
sjukskrivning och LOH.
Patienten ansöker om
sjukersättning.

Vid uppföljning efter
Dagrehabperiod
tas åter frågan om
arbete upp.

Faktorer av betydelse vid arbetsåtergång:
 Patientens motivation och vilja
 Patientens kognitiva, psykiska och fysiska resurser och begränsningar
 Arbetets karaktär. Finns möjligheter till förändringar i arbetssituationen? Behov av
nytt arbete?
 För patienter med kognitiv svikt är ofta igenkänningsfaktorn på arbetet viktig, dvs.
välkända arbetsuppgifter, i välkänd miljö och med välkända medarbetare.
 Patientens privatliv. Fungerar vardagen? Finns uppbackning av närstående?
 Bra planering med FK och arbetsgivare
 Arbetsträning och därefter successiv upptrappning av arbetstiden
 Behov av återhämtning och vila
Uppföljning
Uppföljning av rehabiliteringen sker, efter behov och på olika sätt, ca tre månader efter
avslutad träningsperiod.
Åtgärder
 Avstämning av rehabiliteringsmål och åtgärder
 Rådgivning kring fortsatt rehabilitering. Eventuellt finns behov av remiss eller
förmedling av kontakt för fortsatt stimulans/träning.
 Diskussion/uppföljning av arbetsåtergång.
Resultatet av uppföljningen redovisas på rehabiliteringskonferens. Riks-strokes
3-månadersuppföljning görs av sjuksköterska på Dagrehab om patienten är fortfarande är
inskriven.

86

Medicinsk uppföljning på sjukhuset
Alla som drabbas av stroke ska kallas till läkare och/eller sjuksköterska för uppföljning 3
månader efter insjuknandet. De som insjuknar i TIA kallas mellan 1-2 mån efter insjuknandet.
För de patienter som fortsätter sin träning på dagrehab, sker uppföljningen av ansvarig läkare
och sjuksköterska på dagrehab.

Återbesök hos läkare och sjuksköterska












Informera patienten om vad stroke är och vilka riskfaktorer som finns. Hjärt- och
lungfondens skrift ” Stroke, En temaskrift om slaganfall och TIA” utdelas till
alla med stroke och TIA-diagnos om de inte tidigare fått denna broschyr.
Om patienten har några riskfaktorer för stroke informeras han/hon om vad som kan
göras för att förebygga dessa riskfaktorer.
Gå igenom AKUT-testet
Be patienten berätta om vilka problem som kvarstår efter stroke och diskutera hur
dessa problem kan lindras/lösas.
Ta kontakt med eller skicka bevakning till sjuksköterska på Dagrehab om patienten är
i behov av fortsatt rehabilitering
Blodtryck kontrolleras. Om patienten uppvisar förhöjt blodtryck på ett
sjuksköterskebesök kan remiss skickas till distriktssjuksköterska på VC ang. vidare
blodtryckskontroller samt till ansvarig läkare på VC om ev. läkemedelsjusteringar.
Använd MOCA-test (Montreal Cognitive Assessment) för screening av kognitiva
nedsättningar både efter TIA och efter stroke.
http://www.mocatest.org/pdf_files/test/MOCA-Test-Swedish_2010.pdf
http://www.mocatest.org/pdf_files/instructions/MoCA-Instructions-Swedish.pdf
Registrera huvuddiagnos. Observera att akutdiagnos för stroke endast används vid det
akuta vårdtillfället. Vid uppföljningsbesök efter stroke väljs i normalfallet resttillstånd
efter stroke (I69.3/I69.1). Se tabell nedan.
Vid uppföljningsbesök efter TIA används diagnosen Z86.6A (transitoriska ischemiska
attacker) i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under G45)
Registrera relevanta diagnoskoder för riskfaktorer och KVÅ-koder (se tabell nedan)

Huvuddiagnos vid akutskedet

Huvuddiagnos vid uppföljningen

I63 Cerebral infarkt

I69.3 Sena effekter av cerebral infarkt

I61 Intracerebral blödning

I69.1 Sena effekter av intracerebral
blödning

G45.9 Transitorisk cerebral ischemisk attack

Z86.6A TIA (transitoriska ischemiska
attacker) i den egna sjukhistorien
(tillstånd som klassificeras under G45)

För specifik huvuddiagnos se: http://www.internetmedicin.se/icd/icd.asp?action=query
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Diagnoskoder
Tobaksbruk
Alkoholbruk
Brist på fysisk aktivitet
Olämplig diet och matvanor

Tobaksbruk

Riskbruk
alkohol

Otillräcklig
fysisk
aktivitet

Ohälsosamma
matvanor

Enkla råd

DV111

DV121

DV131

DV141

Rådgivande
samtal
Utfärdande av
recept på fysisk
aktivitet (FAR)
Kvalificerat
rådgivande
samtal
Uppföljning av
erbjuden/insatt
åtgärd

DV112

DV122

DV132

DV142

KVÅ-kod

Hälsosamtal

Bedömning av
levnadsvanan/
- vanorna
DV030

Z720
Z721
Z723
Z724

DV200

DV113

DV123

DV133

DV143

UV011

UV021

UV031

UV041

Specifika åtgärder hos läkare
Riskfaktorer – är dessa väl behandlade?
Blodtryck
 Optimalt målblodtryck efter stroke är oklart. Vid primärprevention brukar 140/90
anges som gräns för när behandling av blodtryck bör sättas in. Tillgängliga studier vid
stroke talar för att lägre nivåer ger större riskreduktion. Som rimlig målsättning kan
130/85 anges som övre gräns. Kontroll av behandlingsmål sker med ambulatorisk 24hregistrering. Observans angående ortostatism hos framförallt äldre. Om patienten har
täta extra-/intrakraniella stenoser kan aggressiv blodtryckssänkning ge
hemodynamiska problem med försämring, i dessa fall skall en bedömning vara gjord
under inneliggande vårdtillfälle att andra behandlingsmål gäller.
Lipider
 Kontrollera att aktuell statin tolereras
 Kontrollera att det finns ASAT/ALAT efter 4-6 veckors behandling
 Män Apo-B/A1 < 0,8 och kvinnor Apo-B/A1 < 0,7
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Tobaksfrihet kontrolleras
 Överväg remiss till rökavvänjningsgrupp
 Överväg farmakologisk behandling
 Remiss till primärvård för fortsatt uppföljning
Förmaksflimmer
 Kontrollera att insatt antikoagulantiabehandling fungerar
 Vid behandling med Waran – om cTTR (tid inom terapeutiskt intervall, PK 2-3)
ligger under 70 %, överväg NOAC (Pradaxa, Xarelto, Eliquis)
Karotisstenos
Kontrollera att symptomgivande karotisstenos är åtgärdad och uppföljd en månad efter
operation med duplex. Vid eventuell kvarvarande asymptomatisk stenos kan hos patienter
under 75 års ålder kirurgi övervägas, remiss till kärlkirurg efter diskussion med patient.

Komplikationer
Depressiv störning (se sidan 50)
Om behandlad, god effekt? Om kvarstående depressiva symptom överväg dosökning,
kombinationsbehandling (ofta tillägg av Mirtazapin till SSRI) eller remiss till psykiatrisk
mottagning. Vid kontrollerade symtom remiss till vårdcentral för fortsatt uppföljning.
Utveckling av postapoplektisk epilepsi?
Fokal anfallstyp, aktuella behandling:
 1:a hand Tegretol Retard 200 mg 1x2
 2:a hand Lamotrigin 50 mg 1x2
 3:e hand Levetiracetam 500 mg 1x2
 Individuellt styrd dos efter anfallskontroll och koncentrationsbestämning
 Uppföljning hos neurolog efter tre månaders behandling.

Bilkörning
Patienten skall inte köra bil pga. nedsatt syn-synfält, kognition och motorik samt vid
medvetandestörning, framförallt postapoplektisk epilepsi, risk för återinsjuknade.
OBS! Högre krav för högre behörighet ex lastbil.
Om läkarens skyldighet att anmäla till transportsstyrelsen vid längre körförbud än sex
månader, se:
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS%202012_19.pdf

Vapeninnehav
Vid synfältsdefekter och kognitiva störningar föreligger oftast hinder för vapeninnehav.
Anmälan sker till polismyndigheten på Socialstyrelsen blankett:
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-anmalan-vapenlagen.pdf
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Specifika åtgärder hos sjuksköterska
Vid Hässleholms sjukhus är det sjuksköterskan, som arbetar på strokemottagningen, som
ansvarar för registrering i Riks-Strokes kvalitetsregister. Sjuksköterskorna på avdelningen
ansvarar för att fylla i formulären för vårdtiden på sjukhus och sjukgymnast och
arbetsterapeut fyller i formulären för sina bedömningar och behandlingar under vårdtiden.
Sjuksköterskan på strokemottagningen ansvarar också för insamling och registrering av
formulären vid tre månader och ett år i samband med återbesök på strokemottagningen.
Sjuksköterskan på strokemottagningen har det övergripande ansvaret att patienterna kallas till
ett uppföljningsbesök efter stroke och TIA. För de som bor på SÄBO och har svårt att ta sig
till sjukhuset finns möjlighet att sjuksköterskan åker ut och gör hembesök på boendena.
Uppföljningar kan även göras av sjuksköterska per telefon då patienten inte vill eller kan ta
sig till sjukhuset.
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Hälso- och sjukvårdsinsatser inom Primärvård och
kommun vid TIA och Stroke
Prevention på befolkningsnivå
Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 visar att betydligt större kraft behöver
läggas på primärpreventiva åtgärder om man påtagligt vill minska insjuknande och död i
hjärt- och kärlsjukdom. Idag utnyttjar inte hälso- och sjukvården potentialen för
primärprevention fullt ut. Primärvården har ett stort ansvar när det gäller att förebygga
påverkbara riskfaktorer. Det som inte går att påverka är åldersfaktor och ärftlighet. I de
Nationella riktlinjerna 2009 finns utförligt beskrivet vilka förebyggande åtgärder som
rekommenderas vid olika riskfaktorer.

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder
Ju fler riskfaktorer en person bär på exempelvis högt blodtryck, diabetes och höga blodfetter,
desto högre risk för insjuknande eller återinsjuknande. Det är därför viktigt att läkaren
uppmärksammar den sammantagna riskprofilen hos en individ. Beräkningar visar att nästan
två tredjedelar av alla strokefall kan tillskrivas fem riskfaktorer, som alla är möjliga att
påverka. Dessa är högt blodtryck, rökning, förmaksflimmer, diabetes och låg fysisk aktivitet.
Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd,
varav många kan kopplas till hjärt-kärlsjukdomar såsom högt blodtryck och höga blodfetter.
Övervikt är också en livstilsfaktor som påverkar blodtrycket negativt och ofta minskar den
fysiska aktivitetsförmågan. Det är framför allt bukfetma som ökar risken för stroke, vilket
avspeglar sig i att det inte finns någon tydlig koppling mellan BMI och risken för stroke, till
skillnad från midja-stusskvoten ( O´Donnell, INTERSTROKE study, Lancet 2010). Som övre gräns för
midja-stusskvoten anges 1,0 cm för män och 0,85 cm för kvinnor( Nationella riktlinjer Stroke,
2009, Socialstyrelsen)

Utnyttjande av riskalgoritm, exempelvis SCORE, är ett bra sätt att motivera patienten till att
förändra sin livsstil. Se: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28608.pdf

Högt blodtryck
Högt blodtryck är den riskfaktor som orsakar flest insjuknande i stroke.
Åtgärder



Livsstilsrådgivning/motiverande samtal angående fysisk aktivitet, övervikt, kost,
alkohol och tobak.
Läkemedelsbehandling:
Individuellt anpassad. Vid primärprevention brukar 140/90 anges som målvärde, men
aktuella studier talar för att man vid sekundärprevention har nytta av att sänka
blodtrycket ytterligare. Hur lågt som är optimalt är dock fortsatt oklart, men nivåer på
130/85 och där under är önskvärda. Riskreduktionen jämfört med högre
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blodtrycksniåver uppskattas ligga på 20 % (Benavente et al, SPS3, International Stroke
Conference Honolulu 2013).






Studier på stroke och TIA visar en relativ riskreduktion på upp till 28 % även vid helt
normala blodtryck vid behandling med antihypertensiva. (Nationella riktlinjer Stroke 2009).
Av detta skäl bör flertalet patienter med stroke/TIA behandlas sekundärpreventivt med
blodtryckssänkande läkemedel. Försiktighet hos äldre patienter med ortostatiska
besvär och hos patienter med hemodynamiskt utlösta symtom, exempelvis vid
karotisocklusion med dåligt fungerande kollateralcirkulation. Bedömning om det finns
speciella hänsynstagande rörande blodtrycksbehandling sker under slutenvårdstiden.
I första hand rekommenderas blodtryckssänkande preparat som tillhör grupperna
ACE-hämmare/AT-blockerare, kalciumblockerare eller diuretika av tiazidtyp.
Betablockad kommer i första hand i fråga vid behov av samtidig frekvensreglering, ex
vid förmaksflimmer med hög kammarfrekvens.

Höga blodfetter
Höga blodfetter ökar risken för åderförfettning som i sin tur kan vara en av orsakerna till
stroke. För att säkrast värdera den kardiovaskulära risken vid förhöjda blodfetter,
rekommenderas i första hand ApoB/A1-kvot som bättre avspeglar risken för stroke än
totalkolesterol eller LDL. Alternativt kan LDL/HDL-kvot användas, men uppvisar något
sämre prediktionsvärde än apolipoproteinkvot och behöver till skillnad från ApoB/A1 tas
fastande. (O´Donnell, INTERSTROKE study, Lancet 2010).
I stora epidemiologiska studier ses ingen korrelation mellan totalkolesterol eller LDL och
risken för ischemisk stroke. Låga nivåer – framför allt vid högt blodtryck - ökar risken något
för hemorragisk stroke.
.
Åtgärder



Livsstilsrådgivning/motiverande samtal angående fysisk aktivitet och kost
Läkemedelsbehandling:
Vid stroke finns bäst dokumentation finns för Atorvastatin 80 mg och Simvastatin 40
mg dagligen. Båda preparaten är tillgängliga i generisk form med samma prisnivå, och
rekommenderas båda som förstahandsbehandling vid lipidrubbning på Skånelistan
2013 över rekommenderade läkemedel. Riskreduktion efter stroke eller TIA ses
oberoende av kolesterolnivå. Lägre doser av preparaten kan komma ifråga hos äldre
patienter. Biverkningar i form av mag-/tarmbiverkningar, lever- och muskelpåverkan
förekommer och kontrolleras med blodprover efter fyra veckors användning
(ASAT/ALAT, CK).
Målvärde för ApoB/A1-kvot: män <0,8, kvinnor <0,7 (Walldius, InTech 2012). Målvärde
för LDL/HDL-kvot < 3,0.
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Förmaksflimmer
Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat och ökar risken för stroke upp till
fem gånger. Förekomsten ökar med åldern, och man räknar med att minst 10 % av
befolkningen över 80 års ålder har förmaksflimmer i kronisk eller paroxysmal form. Bland
strokedrabbade över 80 år förekommer förmaksflimmer fyra gånger oftare än hos yngre.
Svårighetsgraden vid stroke orsakad av förmaksflimmer är högre än vid andra orsaker, vilket
avspeglar betydligt högre mortalitet och hjälpbehov. Man räknar med en tre gånger högre
samhällskostnad vid flimmerorsakad stroke av dessa skäl, uppskattningsvis drygt 2 miljoner
kronor per strokedrabbad. Socialstyrelsen lyfter i riktlinjer fram förmaksflimmer som den
enskilt största åtgärden med potential att, genom screening och behandling, minska
strokeinsjuknande.
Åtgärder
 Frikostighet med pulspalpation av alla som kommer i kontakt med primärvården.
Vid oregelbundenhet kontroll med EKG.
 Vid anamnes på hjärtklappning utredning med EKG och eventuellt lämplig
långtidsregistrering (ex Holter, Tum-EKG, Event och Reveal).


Läkemedelsbehandling:
Såvida inte kontraindikation föreligger rekommenderas insättning av warfarin. Som
hjälpmedel vid ställningstagande till behandling rekommenderas riskstratifiering med
CHA2DS2-VASc och HAS-BLED.
http://icd.internetmedicin.se/CHA2DS2-VASc
http://icd.internetmedicin.se/HAS-BLED
I de fall warfarin inte fungerar tillfredsställande (ex svängande PK-värden trots god
följsamhet till ordinerad behandling) kan nya antikoagulantia övervägas (dabigatran,
rivaroxaban, apixaban) – remiss till AK-mottagningen för ställningstagande.
Vid antikoagulantiabehandling påverkas effekt och risker vid behandlingen av hur
pass väl andra samtidiga riskfaktorer är behandlade. Framför allt är god
blodtryckskontroll av största vikt.

Diabetes
Diabetes är en viktig riskfaktor, som förekommer hos mer än var femte patient med stroke.
Det förhöjda blodsockret påskyndar åderförkalkningen. Åtgärderna syftar till att hålla
blodsockret på en jämn och låg nivå.
Åtgärder
 Livsstilsrådgivning/motiverande samtal angående kost och fysisk aktivitet
 Läkemedelsbehandling:
Se bakgrundsmaterialet till Skånelistan:
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Lakemedel/Dokument/PDF/Listan%202012
/endokrinologi2012.pdf
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Rökning
Rökare har dubbelt så hög risk att drabbas av stroke jämfört med icke rökare. Rökstopp
minskar risken för stroke redan inom ett till två år och efter tio år har en före detta rökare
samma risk att drabbas som en som aldrig har rökt.
Åtgärder
 Livsstilsrådgivning/motiverande samtal angående tobak
 Rökstopp/ hjälp att sluta röka med t.ex. nikotinläkemedel
 Hässleholms sjukhus samt flertalet vårdcentraler och privata vårdgivare erbjuder
rökavvänjning i grupp eller individuellt. Mer information finns på respektive hemsida.
 Information om SLUTA-RÖKA-LINJEN 020-84 00 00, www.slutarokalinjen.org

Låg fysisk aktivitet
Låg fysisk aktivitet fördubblar risken för stroke.
Åtgärder
 Livsstilsrådgivning/motiverande samtal angående fysisk aktivitet
 Fysisk Aktivitet på recept, FAR. http://www.fhi.se/far

Hög alkoholkonsumtion
Överdrivet intag av alkohol bör undvikas då alkohol påverkar blodtrycket och kan överbelasta
blodkärlen. Vid riskbruk av alkohol menas hög genomsnittlig konsumtion eller riklig mängd
alkohol vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden.
Vid måttligt bruk av alkohol hos personer över 50 års ålder finns dokumenterad
riskminskning avseende hjärt-/kärlsjukdom (Fagrell, Läkartidningen 121016, nummer 42). Med
måttligt bruk avses högst motsvarande ett glas vin om dagen.
Åtgärder
 Livsstilsrådgivning/motiverande samtal angående riskbruk av alkohol
 Information finns på följande hemsidor:
www.alkoholprofilen.se, www.alkoholhjalpen.se
www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18789/2012-8-4.pdf
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Prehospital vård inom primärvård
Alla patienter som söker i primärvården för neurologiska bortfallssymptom som tyder på en
akut stroke eller söker för neurologiska symptom som gått i regress skall remitteras till
sjukhuset.
Vid akut stroke är det viktigt att patienten kommer så snabbt som möjligt till sjukhuset för
att kunna ge patienten en tidig diagnos och behandling och möjlighet att få
trombolysbehandling eller i vissa fall trombektomi.

Det är viktigt att minimera varje minuts fördröjning till påbörjad behandling.
Om patienten haft symtom < än 4 timmar ska det vara ambulanstransport prio 1.
Om patienten haft övergående symtom senaste veckan ska det vara ambulanstransport prio 2.

Beställ ambulans och vidta följande åtgärder i väntan på ambulans – se regional prehospitalt
vårdprogram:
http://www.skane.se/Public/SUS_extern/Verksamheter/RSPC/Dokument/Vårdprogram/VP_St
roke5.pdf
Vid övergående neurologiska symptom kan patienten ha haft en transitorisk ischemisk
attack, TIA, vilket är en varningssignal. För att förhindra att patienten skall få en ny TIA eller
en stroke skall patienten remitteras akut till sjukhuset för utredning och behandling av
bakomliggande orsaker. Beställ ambulans då patienten inte själv får köra bil till sjukhuset
efter TIA pga. återinsjuknanderisken om inte annan transportmöjlighet finns i form av
närstående. Om längre tid än fyra veckor förflutit rekommenderas elektiv remiss till
medicinmottagningen.
Vid telefonrådgivning till patient som uppger neurologiska bortfallssymtom som kan tyda på
TIA eller stroke skall patienten ha hjälp att ringa 112 för ambulanstransport till sjukhus för
utredning och behandling.

Svårt sjuka patienter i ordinärt eller särskilt boende
För patienter med tidigare svår stroke eller har annan sjukdom i långt framskridet skede måste
självklart ett individuellt ställningstagande om nyttan av vård på sjukhus göras. I de
Nationella riktlinjerna för strokesjukvård finns nedanstående anvisningar att följa.
För alternativen att patienten skulle kunna vårdas hemma talar att merparten av
följande villkor är uppfyllda:



Patienten eller närstående har före det aktuella insjuknandet tydligt uttalat att han eller
hon inte önskar sjukhusvård.
Det finns ett tydligt dokumenterat ställningstagande om vårdform redan innan
händelsen inträffade.
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Det finns tillgång till adekvat medicinsk bedömning. Detta innefattar en säker
prognosbedömning om man väljer att avstå från behandling.
Transport, väntan och ny miljö bedöms innebära stora olägenheter för patienten.
Tillgång till sjukhusets diagnostiska teknologi (till exempel datortomografi, EKG,
laboratorieprover, övervakning av vitala funktioner) eller behandling bedöms inte vara
avgörande för omhändertagandet.
Palliativ vård och behandling av god kvalitet kan erbjudas i hemmet.

Uppföljande insatser inom primärvård och kommun
Primärvårdsläkarna är medicinsk ansvariga efter utskrivningen från sjukhuset. Uppföljning
av strokepatienter i det långa perspektivet sker inom primärvården och kommunerna. Det är
viktigt med kontinuitet och regelbundna besök av all berörd personal inom hälso- och
sjukvården både i kommunerna och i primärvården. Kommunens biståndshandläggare har
också en viktig uppföljande funktion när det gäller socialtjänstens insatser.
Stroke är en folksjukdom som utgör en av de vanligaste orsakerna till neurologiska
funktionshinder hos vuxna. Ett strukturerat omhändertagande ger klara vinster för både
patient, närstående och samhällsekonomiskt med bl.a. högre funktionsnivå och mindre behov
av eftervård.
Medicinsk epikris skickas till ansvarig primärvårdsläkare där uppgifter om fortsatt medicinsk
uppföljning anges. I de fall patienten har haft eller skall ha insatser av hemsjukvården eller
skrivs ut till korttidsboende/särskilt boende skickas också den medicinska epikrisen till
ansvarig sjuksköterska i kommunen.
Enligt de nationella riktlinjerna för strokesjukvård 2005 bör särskilt nedanstående aspekter
uppmärksammas vid den långsiktiga uppföljningen.

Uppföljning med fokus på sjukdomen





Uppträdande av nya neurologiska symptom bör efterfrågas rutinmässigt vid återbesök
inom primärvården.
Speciellt bör uppmärksammas tillkomst av sekundära komplikationer som depression,
smärttillstånd, trötthet, postapoplektisk epilepsi, spasticitet och kontrakturer.
Uppföljning av farmakologisk sekundärprofylax avseende effekt, biverkningar och
följsamhet i behandling.
Uppföljning av riskfaktorerna. Detta område måste uppmärksammas noga i det långa
perspektivet avseende patientmedverkan i behandling, råd om livsstilsförändringar
samt eventuellt tillkomst av ytterligare riskfaktorer.
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Uppföljning med fokus på funktion och aktivitet



Förlängning av sjukskrivningsperiod vid behov.
Förändringar av patientens funktions- och aktivitetsnivå samt värdering av behov av
ytterligare stöd och rehabiliteringsinsatser bör efterfrågas. Det finns evidens för att
rehabilitering upp till ett år efter strokeinsjuknande har effekt (Rek.3 i de Nationella
riktlinjerna för strokesjukvård 2009).




För patienter i arbetsför ålder är det viktigt att fånga upp förbättringar som kan
medföra arbetsåtergång/arbetsinriktad rehabilitering.
Hjälpmedelsbehovet liksom utnyttjandet av redan ordinerade hjälpmedel bör också
följas upp.

Uppföljning med fokus på delaktighet




Stimulans till aktivitet och egenträning. Patienten bör uppmuntras till egenaktiviteter
såväl fysiskt som psykiskt stimulerande och sträva till att bibehålla/öka funktions- och
aktivitetsnivån.
Regelbunden träning i grupp bör kunna anordnas av primärvården och/eller
kommunen. Dessa sammankomster kan, förutom ge direkta träningseffekter, bryta
social isolering och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Fortsatt information och rådgivning till patient och närstående skall kunna ges av all
berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Konkreta frågor kring eventuella risker med
fysisk aktivitet, sexuell aktivitet och resor uppkommer ofta och måste kunna bemötas
med adekvata råd. Kurator i primärvården kan ge fortsatt stöd under lång tid efter
utskrivningen i många viktiga livsfrågor.

Vårdcentraler och läkarmottagningar
Inom Hässleholms sjukhus upptagningsområde finns totalt tolv vårdcentraler och
läkarmottagningar. Vårdcentralerna tillhör Primärvårdsorganisationen i Region Skåne. I
Hässleholms kommun finns åtta mottagningar varav två är privata, Capio Göingekliniken i
Hässleholm och Läkarmottagningen i Bjärnum. I Osby kommun finns tre mottagningar, varav
två tillhör HälsoRingen som är privat. I Perstorp kommun finns en vårdcentral.

Förebyggande verksamhet
Livsstilsmottagning
Alla offentliga vårdcentraler har livsstilsmottagning. Hit kan man komma för att få en
hälsoprofil som omfattar kost, fysisk aktivitet, övervikt, tobak, alkohol och stress. Resultatet
avgör sedan vilket åtgärdsprogram som blir aktuellt för individen. Det kan gälla rådgivning av
olika specialister, FAR-recept, att delta i viktgrupp, rökavvänjningrupp mm.
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Hälsokontroller och rådgivning
Alla vårdcentraler gör hälsokontroller inriktade mot hjärt-kärlsjukdomar och ger rådgivning i
samband med besök och slussar vidare till lämplig specialistfunktion inom vårdcentralen.
Alla offentliga VC skriver ut fysisk aktivitet på recept och har en FAR-samordnare.

Uppföljning av strokepatienter
Uppföljningar av patienter med stroke/TIA sker hos läkare och/eller sjuksköter på alla
vårdcentraler/mottagningar efter remiss/epikris från sjukhuset. Det finns ingen särskild
strokemottagning eller personal som tar hand om strokepatienter på någon av mottagningarna.
I stället sker uppföljningar på en del av de särskilda mottagningar som finns sedan tidigare
t.ex. blodtrycksmottagning och diabetesmottagning.

Rehabilitering
Alla vårdcentraler har eller har tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut och kan erbjuda
träning till patienter med stroke individuellt och i grupp.

Psykosocialt stöd
Alla offentliga vårdcentraler kan erbjuda kuratorskontakt till patient och anhöriga. Några
vårdcentraler har också tillgång till psykolog och de flesta offentliga vårdcentraler har också
KBT-kompetens.
Capio Göingekliniken erbjuder psykologkontakt vid behov och anhörigförening finns i
samma fastighet liksom andra ”seniora organisationer”. Kurator finns också på Hälsoringens
VC i Osby och Lönsboda.

Kommuner
Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom
de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för
personer som:





bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
bor i bostad med särskild service enligt LSS
vistas i dagverksamhet
har behov av hemsjukvård
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Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering,
habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett
enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin
vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.
Nordöstra Skånes sex kommuner har samverkansavtal för rehabilitering och hjälpmedel:
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/CSK/for_vardgivare/vardsamverkan/dok1.pdf
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/CSK/for_vardgivare/vardsamverkan/samverkansdo
kument_2.pdf

Hässleholms Kommun
Hässleholms kommun har ca 50000 invånare och statistiskt beräknas 150 (0,3 %) personer av
dessa insjukna i stroke per år. Många personer med stroke får livslånga funktions- och
aktivitetsnedsättningar som innebär att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt
hemtjänst blir mycket viktiga för dessa personer och deras anhöriga.
Inom Omsorgsförvaltningen ansvarar förvaltningschefen övergripande för hemsjukvård,
hemtjänst, rehabilitering och hjälpmedel inom såväl ordinärt boende som särskilt boende och
korttidsboende. Enhetschefer leder verksamheten på de olika enheterna.
För insatser i ordinärt boende och särskilt boende är kommunen indelad i områden med ett
ansvarigt team bestående av hemtjänstpersonal, sjuksköterska, sjukgymnast och
arbetsterapeut.
Rehabilitering
Kommunen erbjuder omvårdnad och rehabilitering i ordinärt boende, särskilt boende och
korttidsboende. Sjuksköterskor/undersköterskor i hemsjukvården och rehabiliteringspersonal
bestående av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabiliteringsassistent utgör teamet kring
patienten
Efter utskrivning från sjukhuset kan patienten erbjudas rehabilitering i hemmet.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för bedömning, rehabiliteringsplan och träning.
Teamets arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringsinsatserna och att viss
delegation sker till rehabassistent/hemtjänstpersonal.
Syftet med hemrehabiliteringen är att varje patient, så långt det är möjligt, ska kunna återfå
förlorad funktions- och aktivitetsförmåga. Träningen i hemmet ska skapa säkerhet till den
egna förmågan samt trygghet i hemmet. Träningen i hemmet syftar också till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för ett självständigt och rimligt aktivt liv i den egna miljön.
Omvårdnaden inom hemrehabiliteringen omfattar allt som hör till personlig vård och beslutas
av biståndshandläggaren i samråd med patient och anhörig.
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Hemsjukvårdens rehabiliterande personal ger behandlingar i ordinärt boende till de personer
som har svårt att ta sig till vårdcentralen och där insatsen är funktionellt inriktad med tanke på
hemmiljön.
Kommunen har tillgång till primärvårdens läkare. Kommunens personal har möjlighet vid
behov att konsultera stroketeamet på strokeenheten. Kontakt sker i första led med
sjuksköterska på strokemottagning, telefon 0451-29 61 95
Hemsjukvård
Hemsjukvårdens personal ger sjukvårdande behandlingar, som är ordinerade av läkare, till de
personer i ordinärt boende som har svårt att ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen).
De patienter som behöver hjälp med sina läkemedel kan få detta av hemsjukvården.
Vid utskrivning från sjukhuset får kommunens sjuksköterskor av läkare en skriftlig delegation
på att iordningsställa och överlämna läkemedel. Efter delegation av sjuksköterska kan
hemtjänstpersonalen överlämna läkemedel ur dosett eller Apodos.
Kommunens sjuksköterskor kan vid behov bistå med provtagning i hemmet. Vanligt vid
stroke är PK-prov för dem som har behandling med Waran.
Hjälpmedel
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne samordnar hjälpmedelsförsörjningen för 10 kommuner,
däribland Hässleholms kommun. Dessa kommuner har sedan 1 januari 2003 inrättat en
gemensam nämnd, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Hjälpmedelscentrum finns i
Kristianstad.www.hjalpmedelscentrum.com.
Bedömning, utprovning och förskrivning av förekommande hjälpmedel görs av arbetsterapeut
och sjukgymnast. Vissa hjälpmedel förskrivs av sjuksköterskor, framför allt madrasser och
andra sårprofylaktiska hjälpmedel. Hjälpmedlen lånas ut av kommunen och ska återlämnas
när behovet upphör.
Kommunerna har ett litet buffertlager på sjukhuset för att sjukgymnaster och arbetsterapeuter
där ska kunna skriva ut hjälpmedel som patienten behöver i samband med utskrivningen.
Sjukhusets arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan också under vårdtiden förskriva
förekommande hjälpmedel i samråd med kollegorna i kommunen.
Inkontinenshjälpmedel ansvarar primärvården för, men kan beställas av hemsjukvårdens
sjuksköterska.
Trygghetslarm beviljas av biståndshandläggare och är avgiftsbelagt per månad.

Bostadsanpassning
I förekommande fall kan en bostadsanpassning bli aktuell där hinder i miljön inte kan
avhjälpas med hjälpmedel. För att få bidrag att anpassa bostaden ska kontakt tas med
arbetsterapeut i kommunen. Arbetsterapeuten gör ett hembesök för att bedöma behovet av
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anpassning och utifrån den bedömningen skrivs ett intyg. Ansökan som fylls i av den sökande
och intyg skickas till kommunens handläggare av bostadsanpassningsärenden, som beviljar
eller avslår ansökan.
Hemvård
Hemvård är olika hjälp- och stödformer som utförs i hemmet dygnet runt, bl.a. hjälp med
personlig vård och tillsyn. Ansökan om dessa insatser prövas individuellt av en
biståndshandläggare. Hemvård beviljas för att stödja, underlätta och ge trygghet för att kunna
leva ett så självständigt liv som möjligt i hemmet.
Serviceinsatser och fritt val
Serviceinsatser med städning, tvätt och inköp upp till 8 timmar/månad kan beviljas av
biståndshandläggare. Insatserna kan utföras av kommunen eller privat företag som kommunen
godkänt enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation/valfrihet/lag_om_valfrihetssys
tem

Anhörigstöd
Anhörigstödjare anordnar t.ex. enskilda samtal och träffar med andra anhöriga. Växelvård,
korttidsvård och avlösning kan beviljas av biståndshandläggare efter ansökan och prövning.
Det finns en anhörigkonsult anställd i kommunen som har sitt kontor på Senioren.

Sociala aktiviteter
Biståndshandläggare kan bevilja social kontakt. Det bedrivs många aktiviteter på Senioren i
centrum av Hässleholm. Här finns en mötesplats för att bryta isolering, knyta kontakter och få
gemenskap med andra. För dem med demenssjukdom finns dagverksamhet på Lyckåsa i
Bjärnum och Kaptensgården i Hässleholm.
Särskilt boende
Den enskilde kan efter ansökan och utredning av en biståndshandläggare beviljas ett särskilt
boende. På ett särskilt boende får man service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
I Hässleholms tätort finns fyra särskilda boenden: Högalid, Ekegården, Ehrenborg och
Kaptensgården. I kommunens ytterområden finns sju särskilda boenden: Solgården i
Hästveda, Nybohemmet i Bjärnum, Hemgården i Tyringe, Skansenhemmet i Vittsjö,
Sjögläntan i Vinslöv, Lyckåsa i Bjärnum och Björkhaga i Sösdala.

Trygghetsboende
Den som fyllt 70 år eller har en make/maka som fyllt 70 år kan bo i ett trygghetsboende. Här
sköter man sig själv som i en vanlig lägenhet och kan vid behov beviljas hemvård. Det finns
en trygghetsvärd och gemensamma utrymmen. För att få ett trygghetsboende krävs inget
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bistånd, utan hanteras enligt fastighetsägarens/hyresvärdens rutiner. Trygghetsvärden ansvarar
för det sociala innehållet och försöker skapa en vi-känsla i boendet.
Pensionatsvistelse under 1 – 14 dagar finns på Ehrenborg för den som fyllt 70 år och är
skriven i Hässleholms kommun och inte har behov av personalens hjälp i någon större
utsträckning. Vistelsen bokar du själv genom att ringa till trygghetspensionatet och
biståndsbedöms inte. Här kan man bo dubbelrum, få gemenskap med andra och vila upp sig.
Korttidsboende
Ansökan om korttidsboende sker till biståndshandläggare. Korttidsboende beviljas när
omvårdnadsbehovet är så omfattande att hemvårdens resurser är uttömda och otillräckliga.
Vistelsen på korttidsboende är kort och målet är att den enskilde skall återgå till ordinärt
boende efter ca två veckor. Arbetsterapeut och sjugymnast finns tillgängliga, men idag är
verksamheten främst inriktad på vardagsrehabilitering. Under 2013 finns tankar om att några
platser ska öronmärkas för mera aktiva rehabiliteringsåtgärder. På Ehrenborg finns bl.a. en
avdelning för korttidsboende.
Se också kommunens hemsida: www.hassleholm.se

Osby Kommun
Osby kommun har ca 12 700 invånare och statistiskt beräknas 38 (0,3 %) personer av dessa
insjukna i stroke varje år. Många personer med stroke får livslånga funktions- och
aktivitetsnedsättningar som innebär att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt
hemtjänst blir mycket viktiga för dessa personer och deras anhöriga.
I kommunen finns tillgång till primärvård och särskilt boende i Osby och Lönsboda tätort.
Inom socialförvaltningen ansvarar en verksamhetschef övergripande för särskilt boende,
korttidsvård, hemsjukvård, hemtjänst, omsorg, rehabilitering och hjälpmedel. Enhetschefer
leder verksamheten på de olika enheterna.
För insatser i ordinärt boende är kommunen indelad i områden med ett ansvarigt team
bestående av hemtjänstpersonal, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar både för de särskilda boendena och var sitt
hemtjänstområde.
Kommunen har en planeringsgrupp som träffas en gång i veckan för genomgång av de
personer som är inlagda på sjukhus och som är i behov av kommunens insatser i ordinärt
boende eller korttidsboende. Dessutom planerar gruppen för dem som ansökt om särskilt
boende.
Planeringsgruppen består av en biståndshandläggare som är ansvarig för samordnad
vårdplanering, enhetschefen för korttidsenheterna och hemtagningsteamet samt representanter
efter behov från hemsjukvård, hemtagningsteam och demenssjuksköterska.
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Rehabilitering
Efter utskrivning från sjukhuset kan patienten erbjudas rehabilitering i hemmet. De första tre
veckorna är det Hemteam Spången som ansvarar för bedömning, rehabiliteringsplan och
träning samt omvårdnad. Teamets sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för
rehabiliteringsinsatserna och viss delegation sker till undersköterska med rehabkompetens.
Omvårdnad omfattar allt som hör till personlig vård och beslutas av biståndshandläggaren i
samråd med patient och anhöriga
Korttidsenhet för rehabilitering finns på Spången Rehab/Rönnebacken. På Bergfast/korttid
finns också möjlighet att få rehabiliteringsinsatser av sjukgymnast och arbetsterapeut.
Kommunen har tillgång till primärvårdens läkare. Förutom sjuksköterskor/undersköterskor i
hemsjukvården och rehabiliteringspersonal bestående av arbetsterapeuter, sjukgymnaster,
rehabiliteringsassistent finns också dietist anställd i kommunen.
Kommunens personal har möjlighet vid behov att konsultera stroketeamet på strokeenheten.
Kontakt sker i första led med sjuksköterska på strokemottagning, telefon 0451-961 95
Hemsjukvård
Hemsjukvårdens personal ger sjukvårdande behandlingar i ordinärt boende till de personer
som har svårt att ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen). De patienter som behöver hjälp
med sina läkemedel kan få detta av hemsjukvården. Vid utskrivning från sjukhuset får
kommunens sjuksköterskor av läkare en skriftlig delegation på att iordningsställa och
överlämna läkemedel och hämta ut läkemedel på apoteket. Efter delegation av sjuksköterska
kan hemtjänstpersonalen överlämna läkemedel ur dosett eller Apodos. Kommunens
sjuksköterskor kan vid behov bistå med provtagning i hemmet. Vanligt vid stroke är PK-prov
för dem som har behandling med Waran.
Hjälpmedel
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne samordnar hjälpmedelsförsörjningen för 10 kommuner,
däribland Osby och Hässleholms kommun. Dessa kommuner har sedan 1 januari 2003 inrättat
en gemensam nämnd, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Hjälpmedelscentrum finns i
Kristianstad.www.hjalpmedelscentrum.com.
Individuellt utprovade hjälpmedel. Bedömning, utprovning och förskrivning av
förekommande hjälpmedel görs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Vissa hjälpmedel
förskrivs av sjuksköterskor, framför allt madrasser och andra sårprofylaktiska hjälpmedel.
Hjälpmedlen lånas ut av kommunen och ska återlämnas när behovet upphör.
Kommunerna har ett litet buffertlager på sjukhuset för att sjukgymnaster och arbetsterapeuter
där ska kunna skriva ut hjälpmedel som patienten behöver i samband med utskrivningen.
Sjukhusets arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan också under vårdtiden förskriva
förekommande hjälpmedel i samråd med kollegorna i kommunen.
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Inkontinenshjälpmedel ansvarar primärvården för, men är patienten inskriven i
hemsjukvården utförs beställning av hemsjukvårdens sjuksköterska, (tröskelprincipen).
Trygghetslarm beviljas av biståndshandläggare och är avgiftsbelagt per månad.
Bostadsanpassning
I förekommande fall kan en bostadsanpassning bli aktuell där hinder i miljön inte kan
avhjälpas med hjälpmedel. För att få bidrag att anpassa bostaden ska kontakt tas med
arbetsterapeut i kommunen. Arbetsterapeuten gör ett hembesök för att bedöma behovet av
anpassning och utifrån den bedömningen skrivs ett intyg. Ansökan som fylls i av den sökande
och intyg skickas till kommunens handläggare av bostadsanpassningsärenden, som beviljar
eller avslår ansökan.
Hjälp i hemmet/Serviceinsatser
Omvårdnad i hemmet utförs av hemtjänstpersonal och omfattar allt som hör till personlig vård
och beslutas av biståndshandläggaren i samråd med patient och anhöriga. Serviceinsatser kan
vid behov beviljas av biståndshandläggare för städ, tvätt och inköp. Insatserna kan utföras av
kommunen eller av privat företag, som kommunen godkänt enligt lagen om
valfrihetssystem(LOV).
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation/valfrihet/lag_om_valfrihetssys
tem
Anhörigstöd
För de som bor kvar i ordinärt boende och har stora vårdbehov finns växelvård som ett
alternativ för avlastning av anhöriga. I Osby finns detta på Spången korttid på Rönnebacken
och på Bergfast/korttid i Lönsboda. Det är också möjligt att få avlösning i hemmet upp till 16
timmar/månad. Kommunen har också ett hemstödsteam för personer med demens.
Sociala aktiviteter
På Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda finns öppna grupper för social samvaro och
aktiviteter en gång i veckan.
Vård – och omsorgsboende
Personer som inte klarar av att bo kvar hemma erbjuds efter biståndsbeslut plats på vård - och
omsorgsboende. I Osby finns Rönnebacken och Lindhem och i Lönsboda finns Bergfast och
Soldalen.

Trygghetsboende
I kommunen finns trygghetsboende i anslutning till Lindhem och Bergfast. Trygghetsboende
innebär att man hyr sin lägenhet som är anpassad till rörelsehindrade och att man vid behov
beviljas hemtjänst efter biståndsbeslut. Det finns tillgång till gemensamma aktiviteter några
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gånger i veckan. Enhetschefen för Lindhem är ansvarig för trygghetsboendet. För att få
tillgång till trygghetsboende krävs att man fyllt 70 år och man får ansöka och ställa sig i kö.
Inget biståndsbeslut krävs för trygghetsboende.

Korttidsboende
Korttidsboende för olika behov finns på Rönnebacken/Spången och på Bergfast/korttid.
Ansökan om korttidsboende sker till biståndshandläggare.
Uppsökande verksamhet
I Osby kommun finns uppsökande verksamhet för alla personer som är 75 år eller äldre och
som inte bor i särskilt boende. År 2012 beräknas antalet berörda personer till ca 1250 som
erbjuds besök av sjuksköterska. För verksamheten finns två sjuksköterskor på var sin halvtid.
Besöket omfattar information om livsstil, läkemedel, kost, risker etc. I förebyggande syfte
erbjuds också Hem-EKG och blodtryckskontroll.
Då förmaksflimmer är en vanlig orsak till stroke hos äldre personer är det viktigt att upptäcka
denna rytmrubbning för att i tid kunna förebygga insjuknande i stroke. I samarbete med
strokeenheten har därför HEM-EKG inkluderats i den uppsökande verksamheten sedan 2011.
EKG:et skickas till Hässleholms sjukhus och om rytmrubbning upptäcks kallas personen till
medicinmottagningen vid sjukhuset för utredning och behandling.
Se också kommunens hemsida: www.osby.se

Perstorps kommun
Perstorps kommun har ca 7000 invånare och statistiskt beräknas 21 personer (0,3 %) av dessa
att insjukna i stroke varje år. Många personer med stroke får livslånga funktions- och
aktivitetsnedsättningar som innebär att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt
hemtjänst blir mycket viktiga för dessa personer och deras anhöriga.
Inom socialförvaltningen ansvarar en verksamhetschef övergripande för särskilda boenden,
hemtjänst, omsorg, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel (insatser enligt SOL/HSL). .
Enhetschefer leder verksamheten på de olika enheterna.
I Perstorps tätort finns vårdcentral och två särskilt boende, Ybbåsen och Österbo. På Österbo
finns också en korttidsenhet för olika behov. För insatser i ordinärt boende är kommunen
indelad i områden med ett ansvarigt team bestående av hemtjänstpersonal, sjuksköterskor,
sjukgymnast och arbetsterapeut. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar både för de
särskilda boendena och var sitt hemtjänstområde.
Kommunen är indelad i två hemtjänstområden, område ett som omfattar landsbygd och
område två som i huvudsak omfattar Perstorps tätort. Vid samordnad vårdplanering på
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sjukhuset deltar alltid biståndshandläggare samt sjuksköterska, vid behov även sjukgymnast
och/eller arbetsterapeut.

Rehabilitering
Efter utskrivning från sjukhuset kan patienten efter biståndsbeslut erbjudas rehabilitering på
korttidsenheten på Österbo där det finns ett rehabteam som består av arbetsterapeut,
sjukgymnast och rehabassistent.
I ordinärt boende finns också möjlighet till rehabiliterande insatser efter individuell
bedömning av sjukgymnast och arbetsterapeut. Det kan gälla funktions- och aktivitetsträning
samt utprovning av och träning med hjälpmedel. Till viss del kan träningen delegeras till
hemtjänstpersonal.
Kommunen har tillgång till primärvårdens läkare men har också möjlighet att vid behov att
konsultera stroketeamet på strokeenheten. Kontakt sker i första led med sjuksköterska på
strokemottagning, telefon 0451- 29 61 95.
Hemsjukvård
Hemsjukvårdens personal ger sjukvårdande behandlingar i ordinärt boende till de personer
som har svårt att ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen). De patienter som behöver hjälp
med sina läkemedel kan få detta av hemsjukvården. Vid utskrivning från sjukhuset eller via
läkare på vårdcentralen får kommunens sjuksköterskor en skriftlig delegation på att
iordningsställa och överlämna läkemedel och hämta ut läkemedel på apoteket. Efter
delegation av sjuksköterska kan hemtjänstpersonalen överlämna läkemedel ur dosett eller
Apodos. Kommunens sjuksköterskor kan vid behov bistå med provtagning i hemmet. Vanligt
vid stroke är PK-prov för dem som har behandling med Waran.
Hjälpmedel
Perstorps kommun är ansluten till Medelpunkten, som är hjälpmedelscentral för tio
ägarkommuner i nordvästra Skåne. Medelpunkten startade 1995 och är beläget i Helsingborg.
www.medelpunkten.se
Individuellt utprovade hjälpmedel. Bedömning, utprovning och förskrivning av
förekommande hjälpmedel görs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Vissa hjälpmedel
förskrivs av sjuksköterskor, framför allt madrasser och andra sårprofylaktiska hjälpmedel.
Hjälpmedlen lånas ut av kommunen och ska återlämnas när behovet upphör.
Perstorps kommun har inget buffertlager på sjukhuset, men det finns ett avtal med sjukhuset
om att vid akut behov kan hjälpmedel tas från buffert, men då skickas rekvisitionen till
kommunen som betalar sjukhuset. Rollatorer och rullstolar utprovas inte på sjukhuset utan
kontakt tas med respektive arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunen för
utprovning/förskrivning.
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Inkontinenshjälpmedel ansvarar primärvården för, men kan beställas av hemsjukvårdens
sjuksköterska.
Trygghetslarm beviljas av biståndshandläggare och är avgiftsbelagt per månad.

Bostadsanpassning
I förekommande fall kan en bostadsanpassning bli aktuell där hinder i miljön inte kan
avhjälpas med hjälpmedel. För att få bidrag att anpassa bostaden ska kontakt tas med
arbetsterapeut i kommunen. Arbetsterapeuten gör ett hembesök för att bedöma behovet av
anpassning och utifrån den bedömningen skrivs ett intyg. Ansökan som fylls i av den sökande
och intyg skickas till kommunens handläggare av bostadsanpassningsärenden, som beviljar
eller avslår ansökan.

Hjälp i hemmet/Serviceinsatser
Om du på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder inte klarar av din dagliga
livsföring kan du få hjälp och stöd med olika insatser såsom personlig omvårdnad som t.ex.
på/avklädning, hygien, stöttning med dusch mm och serviceinsatser som t.ex. städ, tvätt,
inköp, matdistribution, korttidsvistelse, avlastning i hemmet, avlastningsplats på korttid,
daglig verksamhet mm. Den enskilde måste ha lämnat samtycke till utredning innan ansökan
som kan vara både muntlig och skriftlig kan behandlas av biståndshandläggare.
Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen och
utformas individuellt så att det stärker hans/hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Målet är att man ska kunna bo kvar i ordinärt boende. Insatserna utförs enbart av kommunens
hemtjänstpersonal då Perstorps kommun inte har LOV .
Anhörigstöd
För de personer som bor kvar i ordinärt boende och har stora vårdbehov finns växelvård på
korttidsenheten som ett alternativ för avlastning av anhöriga. Det är också möjligt att få
kostnadsfri avlösning i hemmet av avlösarteamet upp till 12 timmar per månad.
I Perstorp finns Träffpunkten – en mötesplats för alla anhöriga, andra personer som hjälper
någon och för frivilligt engagerade personer. Träffpunkten ingår i socialförvaltningens
organisation och det är anhörigkonsulenten som ger dig stöd i din situation som anhörig.
Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och dokumenterar inte något om dig och din situation.
Se vidare på kommunens hemsida www.perstorp.se/anhörigstöd eller ring anhörigkonsulent
0435-392 39.

Sociala aktiviteter
Genom Träffpunktens frivilligverksamhet har du möjlighet att få en person med dig när du
ska på läkarbesök. Personen gör detta helt ideellt.
Träffpunkten har ett måndagscafé kl. 14.00 – 15.30 ditt alla är välkomna.

107
För övriga aktiviteter kontakta anhörigkonsulent tel. 0435-392 39 eller besök Träffpunkten på
Torggatan 3.

Särskilt boende
Om personer med stroke inte klarar av att bo kvar hemma får en ansökan göras om att få en
plats på särskilt boende, biståndsbeslut krävs. Perstorp finns två särskilda boenden, Österbo
och Ybbåsen.
Trygghetsboende
Trygghetsboende finns på första våningen på Ybbåsen. För att tillgång till detta boende får
man stå i vanlig bostadskö. Hjälpinsatser får man via hemtjänst samt hemsjukvård.

Korttidsboende
PÅ Österbo finns korttidsboeende för olika behov. Ansökan om korttidsboende sker till
biståndshandläggare.

Se också kommunens hemsida: www.perstorp.se
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Kontaktuppgifter
Hässleholms sjukhus
Medicinmottagningen, läkare (sekr.)
Strokemottagningen, sjuksköterska
AK-mottagning, sjuksköterska
Dagrehab, sjuksköterska
Neuropsykolog
Logoped
Dietist
Avd 9/Strokeenheten, team 1
Avd 9/Strokeenheten, team 2
Avd 9/Strokeenheten, team 3
Arbetsterapeuter avd 9 och dagrehab
Sjukgymnaster avd 9 och dagrehab
Kurator avd 9
Övriga uppgifter se:

0451 – 29 63 30
0451 – 29 61 95
0451 – 29 62 28
0451 – 29 63 81
0451 – 29 61 81
0451 – 29 66 27
0451 – 29 60 24
0451 – 29 66 81
0451 – 29 65 22
0451 – 29 65 72
0451 – 29 66 00
0451 – 29 66 00
0451 – 29 66 33
www.hassleholmssjukhus.org

Kommunerna
Hässleholm
Växel
Omsorgschef Annika Andersson
MAS Lotta Tyrberg
Kontaktperson för personer med stroke
Lars Mårtensson, enhetschef
Övriga telefonnummer, var god se:
Osby
Växel
Socialchef Helena Ståhl
MAS Johnny Kvarnhammar
Verksamhetschef Äldreomsorg (SOL/HSL)
Mensur Numanspahaic
Kontaktperson för personer med stroke
Lina Bengtsson, enhetschef
Övriga telefonnummer, var god se:
Perstorp
Växel
Bengt Andersson
MAS Eva Björk
Verksamhetschef Äldreomsorg (SOL/HSL)
Zenita Böcker
Övriga telefonnummer, var god se:

0451-26 70 00
0451-26 87 01
0451-26 88 21
0451-26 70 95
www.hassleholm.se

0479 – 52 80 00
0479 – 52 84 08
0479 – 52 83 00
0479 – 52 82 28
0479 – 52 84 10
www.osby.se

0435 - 390 00
0435 – 391 41
0435 – 391 26
0435 – 300 32
www.perstorp.se
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Primärvården
Göingekliniken

Vårdcentralen Solbrinken

www.goingekliniken.se
Tingshusgatan 2, 281 31 Hässleholm
Rådgivning/tidbokning
0451 - 842 00
Sköterskemottagning
0451 - 842 00
Sjukgymnaster
0451 - 842 30

www.vardcentralensolbrinken.se
Norra Kringelvägen 44, 281 40
Rådgivning/tidbokning
0451 - 29 82 00
Distriktssköterska
0451 - 29 82 00
Arbetsterapeut
0451 - 29 82 00
Sjukgymnast
0451 - 29 82 00
Kurator
0451 - 29 82 00
Psykolog
0451 - 29 82 00
Filial Hästveda
0451 - 29 81 00
Östra Tvärgatan 8, 280 23 Hästveda

Vårdcentralen Vänhem

Vårdcentralen Sösdala

www.vardcentralenvanhem.se
Frykholmsgatan 29, 281 31 Hässleholm
Rådgivning/tidbokning
0451 - 29 80 80
Distriktssköterska
0451 - 29 80 80
Arbetsterapeut
0451 - 29 80 43
Sjukgymnast
0451 - 29 80 70
Kurator
0451 - 29 80 48
Dietist
0451 - 29 80 38
Psykolog
0451 - 29 80 30

www.vardcentralensosdala.se
Föreningsgatan 5, 20810 Sösdala
Rådgivning/tidbokning
0451 - 29 81 10
Distriktssköterska
0451 - 29 81 10

Vårdcentralen Vinslöv

Vårdcentralen Åparken

www.vardcentralenvinslov.se
Vannebergavägen 34, 288 32 Vinslöv
Rådgivning/tidbokning
044 - 309 05 00
Distriktssköterska
044 - 309 04 73
Arbetsterapeut
044 - 309 05 03
Sjukgymnast
044 - 309 05 01
Kurator
0706 - 68 68 25

www.vardcentralenaparken.se
Malmövägen 15, 282 23 Tyringe
Rådgivning/tidbokning
0451 - 29 81 50
Distriktssköterska
0451 - 29 81 50
Arbetsterapeut
0451 - 29 81 30
Sjukgymnast
0451 - 29 81 30
Kurator
0702 - 58 68 35

Vårdcentralen Vittsjö

Läkarmottagning Bjärnum

www.vardcentralenvittsjo.se
Hårsjövägen 6, 280 22 Vittsjö
Rådgivning/tidbokning
0451 - 29 82 20
Distriktssköterska
0451 - 29 82 20

www.lakarmottbjarnum.se
Algatan 12, 280 20 Bjärnum
Rådgivning/tidbokning
0451 - 214 05
Distriktssköterska
0451 - 200 83
Sjukgymnast
0451 - 214 05
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HälsoRingen Osby/Lönsboda

HälsoRingen Osby/Lönsboda

www.halsoringen.se
Östra Järnvägsgatan 14, 28341 Osby
Rådgivning/tidbokning
0479 - 148 41
Distriktssköterska
0479 - 148 41
Arbetsterapeut
0479 - 148 40
Sjukgymnast
0479 - 148 48
Kurator
0479 - 148 40

www.halsoringen.se
Bokelundsgatan 5, 28070 Lönsboda
Rådgivning/tidbokning
0479 - 254 00
Distriktssköterska
0479 - 254 00
Arbetsterapeut
0479 - 148 40
Sjukgymnast
0479 - 148 48
Kurator
0479 - 254 00

Vårdcentralen Osby

Vårdcentralen Perstorp

www.vardcentralenosby.se
Marklundavägen 10A, 28342 Osby
Rådgivning/tidbokning 0479 - 89 84 00
Distriktssköterska
0479 - 89 84 00
Arbetsterapeut
0479 - 89 84 22
Sjukgymnast
0479 - 89 84 42
Kurator
0479 - 89 84 08

www.vardcentralenperstorp.se
Bryggaregatan 15, 284 32 Perstorp
Rådgivning/tidbokning
0435 - 66 63 30
Distriktssköterska
0435 - 66 63 30
Arbetsterapeut
070 - 638 53 92
Sjukgymnast
0435 - 66 63 30
Kurator
0435 - 66 63 42

Föreningar
Strokeföreningen
I Hässleholm finns en lokal strokeförening som är ansluten till Stroke Riksförbundet.
Föreningens upptagningsområde är Hässleholm, Kristianstad och Osby kommuner. En gång i
månaden anordnas månadsmöte i orienteringsstugan, Hövdingegatan 27 i Hässleholm.
Kontaktperson: Gun Hansson, tfn 0451-207 51

Afasiföreningen
I Hässleholm finns en lokal afasiförening som har sitt kontor och aktiviteter på Senioren,
Tingshusgatan 2. Föreningen är ansluten till Afasiföreningen i Skåne och riksorganisationen
Afasiförbundet. Föreningen ger ut medlemstidningen Gnistan.
Kontaktperson: Kurth-Erik Thulin, tfn 0451-131 56

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR
NHR är en ideell och fristående organisation som arbetar för att förbättra situationen för
personer med neurologiska sjukdomar samt deras anhöriga. I Hässleholm finns en lokal
förening.
Kontaktperson: Olof Hedberg, tfn 0451- 77 11 35
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Afasifyren
Afasifyren drivs av Kristianstads kommun i samarbete med afasiföreningen. Här erbjuds
tillfällen att träna kommunikation med andra människor i en trygg och tillåtande miljö.
Kontaktperson: Karin Rosén-Svensson, tfn 044 -12 93 99
www.afasifyren.se

Konsensus
Konsensus är en dagverksamhet för personer mellan 18-65 år med fysiska
funktionsnedsättningar. Konsensus drivs av Folkuniversitetet på uppdrag av Kristianstads
kommun och sjukvården i Nordöstra Skåne.
Kontaktperson: Karin Selander, tfn 044-20 76 51
www.kristianstad.se

Riksorganisationer
Strokeförbundet, www.strokeförbundet.se
Afsasiförbundet, www.afasi.se
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, www.hjarnkraft.se
Neurologiskt handikappades Riksförbund, www.nhr.se
Hjärt- och lungfonden, www.hjart-lungfonden.se
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NIH Stroke Skala (NIHSS)
Namn:

Personnummer:

Symtom
1a) Vakenhetsgrad
Enligt RLS -85

1b) Orientering
Fråga patienten om aktuell
månad och patientens ålder. Ge
inga ledtrådar. Första svaret
gäller
1c) Förståelse
Ge kommando (visa inte). Slut
ögonen! Knyt handen (icke
paretisk sida). Om afatisk
patient utförs pantomim
2.
Ögonmotorik/ögonställningar
Observera först
ögonställningen, testa sedan
ögonrörelserna år hö och vä
sida. Om patienten inte lyder
uppmaningen, prova Doll´s
eye-manöver (vrid huvudet)
3. Synfält
Använd konfrontationstest,
t.ex. fingerräkning eller genom
att föra handen hotfullt mot
patientens öga. Om patienten är
blind på ett öga, kontrollera det
friska ögat.
4. Facialispares
Medvetandesänkt eller afatisk
patient testas genom att skatta
reaktionen på smärtsam
stimuli.
5. Pares i arm
Patienten i liggande. Lyft
armarna till Grasset-ställning
(=lyft armarna 45 grader, om
liggande). Be patienten hålla
kvar i 10 sekunder. Testa icke
paretiska sidan först.
Amputation eller kontraktur
ger 0 poäng.
6. Pares i ben
Patienten i liggande. Rakt
benlyft till 30 grader. Be
patienten hålla kvar benen i 5
sekunder. Testa icke paretiska
sidan först. Amputation eller
kontraktur ger 0 poäng.

Sal:

Klockslag:
0. Vaken och alert (RLS 1)
1. Slö, men kontaktbar vid lätt stimulering (RLS 2)
2. Mycket slö, kräver upprepande eller
smärtsamma stimuli för kontaktbarhet eller för att
följa uppmaning (RLS 3)
3. Coma. Patienten okontaktbar. Reflex- eller
automatiska rörelser (RLS 4-8)
0. Två rätt
1. Ett rätt. Ges också om intuberad/dysartri/annan
språksvårighet ( t.ex. annat språk)
2. Inga rätt. Ges om afasi/koma
0. Två rätt
1. Ett rätt
2. Inget rätt

0. U.a.
1. Partiell blickpares (déviation conjuguée) som
kan övervinnas viljemässigt eller med Doll´s eye
test. Perifer ögonmuskelpares.
2. Komplett blickpares (déviation conjuguée) som
inte kan övervinnas viljemässigt eller med Doll´s
eye test.
0. U.a.
1. Partiell hemianopsi (t.ex. kvadrantanopsi).
Visuell utsläckning/neglekt (testas med bimanuell
konfrontation).
2. Komplett hemianopsi
3. Bilaterala synfältsdefekter (t.ex. blind inklusive
kortikal blindhet).
0. U.a.
1. Partiell central facialispares (utslätad
nasolabialfåra, asymmetri vid leende)
2. Komplett central facialispares
3. Perifer facialispares
0. Håller kvar i minst 10 sekunder
1. Sjunker inom < 10 sekunder men
HÖGER
når inte sängen
2. Faller till sängen < 10 sekunder,
visst motstånd mot gravitation.
3. Armen faller omedelbart men
kan röras mot underlaget.
VÄNSTER
4. Ingen rörlighet i armen
0. Håller kvar i 5 sekunder
1. Sjunker inom < 5 sekunder men
når inte sängen
2. Faller till sängen < 5 sekunder,
visst motstånd mot gravitation.
3. Benet faller omedelbart men
kan röras mot underlaget.
4. Ingen rörlighet i benet

HÖGER

VÄNSTER

Bilaga 1:2
Symtom
7. Extremitetsataxi
Testas med knä-häl och
finger-näs prov. Avser endast
cerebellär symtomatologi. Om
patienten är amputerad, inte
förstår eller är hemiparetisk
ges 0 poäng.
8. Sensibilitet (smärta)
Testas med nål. Avser endast
dysfunktion pga. stroke.
Proximalt i extremiteterna.
Medvetandesänkt eller afatisk
patient skattas med smärtsam
stimuli. Patient i koma ges 2
poäng
9. Språk/kommunikation
Be patienten beskriva bild,
namnge föremål och läsa
meningar.

10. Dysartri
Be patienten läsa ord från
lista, tala inte om varför!
Intuberad patient ges 0 poäng
11. Sensoriskt neglekt
A. Be patienten beskriva bild
(se bilaga i foldern)
B. Be patienten blunda. Berör
samtidigt hö/vä sida. Vid
uttalat synfältsbortfall men
samtidigt normal uppfattning
av hudstimulering ges 0
poäng. Om afasi ges också 0
poäng om patienten förefaller
reagera normalt vid
hudstimulering + hotrörelser.
Test 12 (Pares i fingrar) är
inte medtaget i denna
version av NIHSS.

Klockslag:
0. U.a.
1. Ataxi i en extremitet
2. Ataxi i två extremiteter

0. U.a.
1. Lätt till måttlig nedsättning, olika grader av
förändrade känselupplevelser med patienten är
medveten om att hon/han berörs.
2. Svår eller total nedsättning, patienten omedveten
om beröring. Patient med hjärnstamsstroke och
bilateral känselnedsättning. Patient i koma
0. U.a.
1. Lätt-måttlig dysfasi. Svårighet att namnge och
att finna ord, parafasi, omskrivningar eller lättamåttliga svårigheter att förstå eller uttrycka sig.
2. Svår afasi
3. Mutism eller global afasi
0. U.a.
1. Lätt dysartri, sluddrar på några ord eller förstås
med viss svårighet.
2. Svår dysartri, oförståeligt tal eller är mutistisk
0. U.a.
1. En modalitet nedsatt
2. Uttalad uppmärksamhetsstörning/neglekt för en
modalitet eller hemi-inattention för mer än en
modalitet. Känner inte igen sin hand.
INFO OM VISUELL NEGLEKT FÅS OFTAST
VIA SYNFÄLTSSTATUS. VID BEHOV
ANVÄND BILDHJÄLPMEDEL I HÄFTET.

TOTALPOÄNG NIHSS

Kontroller
Klockslag
Blodtryck
Puls
Temp
Saturation
P-glucos
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Tum-EKG instruktioner
Inloggning
 ekg.zenicor.se (ej www)
Före utlämnande av tum-ekg

Tryck på ”start-knappen”

Kontrollera batteristatus – byte av batteri om 2 streck eller mindre.

Kontrollera att det inte står ”ej sända ekg” i rutan. Om texten finns där ska du trycka på
”sänd-knappen” innan ny patient får apparaten.
Ny patient
 Klicka på ”patient” i blåa listen


Klicka på ”Ny patient”



Skriv i personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX



Skriv i förnam, efternamn, telefonnummer och ansvarig läkare.



Mätintervall ska vara ”Två gånger per dag och vid symtom”



Fr.o.m. = datumet då du lämnar ut tum-ekg



T.o.m. = datumet då tum-ekg ska återlämnas (efter 2 veckor)



Apparat-ID – välj det nummer som du har på baksidan av apparaten som du hämtat ut.



E-post-avisering lämnas tomt



Övrigt – skriv i om det är något speciellt som är viktigt att veta. T.ex. hjälp av dsk,
darrig, om annan person än patienten ska kontaktas vid problem mm.



Registreringstid ska vara 30 s



Språk – finns möjlighet till följande språk: svenska, engelska, finska, spanska, tyska,
norska, danska och franska.



Klicka på ”spara”

Information till patienten
 Ekg ska tas morgon och kväll under 14 dagar + vid symtom på oregelbunden hjärtrytm.


Visa ”knapparna”:
Start
Symtom (tryck före eller efter ekg taget vid symtom)
Sänd
Apparaten stängs automatiskt.



EKG sänds över mobilnätet (TELIA). Om dålig täckning kan man behöva sända från annan
plats. Det finns möjlighet till att lagra 200 ekg i apparaten, så det är inget problem.



Under registreringen ska patienten:
- sitta stilla och inte prata, skratta
- vila armarna på en bordsyta, dvs. sitta bekvämt
- hålla tummarna kvar på elektroderna under hela mätningen
- hålla tummarna på elektroderna med ett avslappnat grepp och jämt tryck
under hela mätningen (obs ej trycka så naglarna vitnar)
- ingen fet kräm på tummarna, det ger sämre mätresultat
- om patienten darrar kan annan person hålla på patiens händer och tummar.

Bilaga 2:2


HJS (hjärtsjuksköterska) kontrollerar ekg dagligen mån-fre. Om problem med störningar
på ekg eller FF kontaktas patienten av HJS. Patienten är välkommen att höra av sig om
ev. frågor.



Lämna ut visitkort till HJS



Tum-ekg lämnas åter till avd 9 efter avslutad registrering.



Efter avslutad 14-dagars-period kontaktas patienten av HJS via telefon eller brev ang
resultatet av mätningarna.



Kortare manual finns i svarta väskan.



Det är bara patienten som får ta ekg, ingen annan!!!



Låt patienten ta ett ekg, vägled under tiden
Tryck på ”start-knappen”



Texten ”Klar för mätning. Lägg på tummarna” syns på skärmen.



Patienten lägger båda tummarna på elektroderna. Statusindikering + ekg-kurva syns.
Klart då signal ljuder efter 30sekunder



Texten ”Mätningen klar. Tryck på sändknappen” syns på skärmen.



Tryck på ”sänd-knappen”



Vid sändningen visas en statusindikator på skärmen så länge sändningen pågår.
Lyckad sändning – texten ”Sändningen lyckades. Enheten stängs av automatiskt” syns på
skärmen (positiv signal)
Misslyckad sändning – texten ”Sändningen misslyckades” syns på skärmen (negativ signal).
EKG finns sparat i apparaten. Försök sända senare - tryck då på ”start-knappen” och
sedan ”sänd-knappen”. Vid fortsatta problem med sändning – kontakta HJS.



Kortare manual till patienten finns i svarta väskan.



Kontrollera i databasen att överföring fungerat och att det inte är mycket störningar.
Återkoppla till patienten.

Tum-ekg åter till avd 9
 Tryck på ”start-knappen”
 Kontrollera att det inte står ”ej sända ekg” i rutan. Om texten finns där ska du trycka på
”sänd-knappen”.
 Rengör apparaten med 45 % isopropanol (nr 19586, ytdes).


Rengör väskan med 70 % ytdes.



Kasta instruktionsblad och ev. visitkort till HJS som finns i svarta väskan.
Lägg i nytt instruktionsblad. Visitkort lämnas till patienten då tum-ekg lämnas ut.



Gå in i databasen ekg.zenicor.se



Klicka på ”patient” i blåa listen



Klicka på aktuellt patientnamn



Klicka på ”ändra patientuppgifter”



Ändra apparat-ID till ”blankt”



Klicka på ”spara”



Meddela HJS att patienten återlämnat tum-ekg.
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Flödesschema för sväljningsbedömning vid akut stroke
Patienten är vaken

JA

NEJ

INGET per os!!
Ny bedömning när patienten kan medverka.

NEJ

INGET per os!!
Bedömning av mun-svalgstatus.

Sväljer sin saliv

JA

Klarar prov med en tsk vatten (2-4 ml) x 5*

JA

NEJ

INGET per os!!
Upprepa sväljningsbedömning dagligen.

Klarar att svälja små klunkar vatten ur mugg/glas *

JA

NEJ

Teskedsvis simmig vätska, t.ex. nyponsoppa.
Alternativ nutritionsväg.
Sväljningsbedömning av logoped.

Klarar vattensväljningsprov med 100 ml vatten < 10 s**

JA

NEJ

Klarar dysfagikost med tunn dryck

JA

A. Sväljningsbedömning av logoped
B. Alternativ nutritionsväg, ev. plus smakmängder av
trögflytande eller simmig vätska via munnen
C. Dysfagikost med trögflytande dryck

NEJ

C.
A. Trögflytande/förtjockad dryck
B. Sväljningsbedömning av logoped
C. Alternativ nutritionsväg

NEJ

Dysfagikost, ev. trögflytande dryck
Måltidsobservation ***
Sväljningsbedömning av logoped

Klarar vanlig kost

JA

Källa: Svensson P. Dysfagi. Utredning och behandling av sväljningssvårigheter.
Studentlitteratur AB 2010.
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Normal kost - Måltidsobservation - vid behov***
Förklaringar
*
Vattensväljningstest, se anvisningar på metodblad nedan.
**
Vattensväljningstest 100 ml på tid, se anvisningar på metodblad nedan.
*** Måltidsobservation, se separat checklista.

Vattensväljningstest
1. Pat ska vara vaken, sitta upp eller resas upp till halvsittande med stöd för bål och
huvud.
2. Ge patienten en tesked med vatten (2-4 ml). Upprepa 4-5 tsk.
3. Notera om det förekommer:
a. spill mellan läpparna
b. hosta, harkling
c. rosslig andning
d. gurglig röst (be patienten säga ”aaa” genast efter sväljningen)
e. trögutlöst sväljning (patienten sitter länge med vattnet i munnen)
f. nedsatt höjning av larynx (adamsäpplet) under sväljningen
4. Om patienten tycks kunna hantera teskedsvis med vatten, ge då patienten några
klunkar med vatten ur en mugg eller ett glas och observera igen enligt a-f ovan.

Vid misstanke om lätta-måttliga sväljningsproblem kan man även
genomföra ett vattensväljningstest på tid med 1 dl vatten
1. Använd en liten plastmugg och mät upp 1dl vatten. Använd tidtagarur eller
armbandsklocka med sekundvisare.
2. Instruera patienten att dricka upp allt vatten helst i ett svep eller så snabbt som möjligt.
3. Be patienten hålla muggen mot läpparna men inte börja dricka förrän du säger ”Nu!”
4. Ta tiden från ”Nu!” tills patienten svalt ner sista klunken.
5. Notera tiden samt avvikelser enligt Vattensväljningstest ovan 3 a-f.
Individer utan dysfagi brukar klara att svälja ner 1 dl vatten i ett svep på cirka 5 s och
naturligtvis utan att spilla eller att hosta. Mellan 5 s och 10 s finns visst överlapp mellan
normala och individer med dysfagi. Om det tar avsevärt mer än 10 s eller om patienten
inte klarar att dricka upp allt vattnet föreligger sannolikt någon form av
sväljningssvårigheter som behöver utredas närmare.
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Bilaga 5

Vändschema
Namn:

Datum

Sal:

Klockan

Rygg

Höger

Vänster

Stol/uppe Sängkant

Utarbetad 2012 av: Anna Zenthio, sjuksköterska

Signatur
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Sväljningsträning
Namn:

Sal:

Dokumentera nedan vilken konsistens som ni använt samt mängd och patientens ev.
reaktioner.
Reaktioner
Konsistenser
S: Spill mellan läpparna
T: Tunnflytande dryck
H: Hosta, harkling
F: Tjockflytande, t.ex. proviva eller
R: Rosslig andning
nyponsoppa
G: Gurglig röst
P: Slät timbal/puré
T: Trögutlöst sväljning
N: Nedsatt höjning av larynx : 0 per os!
Mängd:
E: Eftersväljning
D: ”Doppad” tesked (samt hur många
B: BRA! Inga negativa reaktioner
ex. D x 5)
H: ½ tesked (samt hur många ex. H x 3)
T: 1 tesked (samt hur många ex. T x 5)
Datum

Klockslag

Konsistens

Mängd

Reaktioner

Signatur

Uppföljning
logoped

Utarbetad 2012 av: Anna Zenthio, sjuksköterska och Cecilia Carlsson, logoped
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RIKTLINJER VID UPPSTART AV SONDMATNING –
Nasogastrisk/Clinifeeding sond
Det är patientansvarig läkare som ordinerar om sond eller PEG ska sättas. Nedanstående
gäller om patienten har sond eller PEG nedlagd med spetsen i ventrikeln.
Om möjligt väg patienten. Går det inte gör en uppskattning av vikten för att kunna beräkna
energi- och vätskebehov.
Kontakta dietist under 4:e upptrappningsdagen eller tidigare vid behov.
Energibehov:
sängliggandes
uppesittandes
uppegåendes
återuppbyggnad
Vätskebehov:
Viktkontroll:
Sondmat:

20 kcal/kg kroppsvikt/dygn
25 kcal/kg kroppsvikt/dygn
30 kcal/kg kroppsvikt/dygn
35 kcal/kg kroppsvikt/dygn
30 ml/kg kroppsvikt/dygn
1 gång/vecka
Isosource Mix
Isosource GI-control Om patienter har svårigheter med diarré kan
denna sondmat ge effekt efter bara några dagar men det kan ta upp
till 2 veckor för att nå önskade resultat.
Isosource Protein Fiber för de patienter med vätskerestriktion
och behov av extra protein för att påskynda sårläkning.

Mängd sondmat totalt per dag
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6:
Dag 7:

250 ml eller 25 % av totala energibehovet
500 ml
750 ml
1000 ml
1250 ml
1500 ml
eller senare ev.2000 ml utifrån beräknat energibehov

Hastighet
Hastigheten är individuell beroende på hur mycket patienten ätit tidigare/tarmvila innan!
Lång tarmvila
Vanligast
Eventuellt
Dag 2:
25 ml/tim
50 ml/tim
100 ml/tim
Dag 3:
50 ml/tim
75 ml/tim
125 ml/tim
Dag 4:
75 ml/tim
100 ml/tim
150 ml/tim
Dag 5:
100 ml/tim
125 ml/tim
175 ml/tim
Dag 6:
125 ml/tim
150 ml/tim
200 ml/tim
Dag 7:
150 ml/tim
175 ml/tim
225 ml/tim
Lagom hastighet efter upptrappning till ca 300 ml/timme
Utarbetad 2012 av: Carol Renteria, leg dietist
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RIKTLINJER VID UPPSTART AV SONDMATNING - PEG
Det är patientansvarig läkare som ordinerar om sond eller PEG ska sättas. Nedanstående
gäller om patienten har sond eller PEG nedlagd med spetsen i ventrikeln.
Om möjligt, väg patienten. Går det inte gör en uppskattning av vikten för att kunna beräkna
energi- och vätskebehov.
Kontakta dietist under 4:e upptrappningsdagen eller tidigare vid behov.
Energibehov:
sängliggandes
uppesittandes
uppegåendes
återuppbyggnad
Vätskebehov:
Viktkontroll:
Sondmat:

20 kcal/kg kroppsvikt/dygn
25 kcal/kg kroppsvikt/dygn
30 kcal/kg kroppsvikt/dygn
35 kcal/kg kroppsvikt/dygn
30 ml/kg kroppsvikt/dygn
1 gång/vecka
Isosource Mix
Isosource GI-control Om patienten har svårigheter med diarré
kan denna sondmat ge effekt efter bara några dagar men det kan ta
upp till 2 veckor för att nå önskade resultat.
Isosource Protein Fiber för de patienter med vätskerestriktion
och behov av extra protein för att påskynda sårläkning.

Mängd sondmat totalt per dag
Dag 1: Väg patienten. Ge endast vatten 2 x 100ml
Dag 2:
250 ml eller 25 % av totala energibehovet
Dag 3:
500 ml
Dag 4:
750 ml
Dag 5:
1000 ml
Dag 6:
1250 ml
Dag 7:
1500 ml
Dag 8:
eller senare ev.2000 ml utifrån beräknat energibehov

Hastighet
Hastigheten är individuell beroende på hur mycket patienten ätit tidigare/tarmvila innan!
Lång tarmvila
Vanligast
Eventuellt
Dag 2:
25 ml/tim
50 ml/tim
100 ml/tim
Dag 3:
50ml/tim
75 ml/tim
125 ml/tim
Dag 4:
75 ml/tim
100 ml/tim
150 ml/tim
Dag 5:
100 ml/tim
125 ml/tim
175 ml/tim
Dag 6:
125 ml/tim
150 ml/tim
200 ml/tim
Dag 7:
150 ml/tim
175 ml/tim
225 ml/tim
Lagom hastighet efter upptrappning till ca 300 ml/timme

Utarbetad 2012 av: Carol Renteria, leg dietist

Bilaga 7:3

RIKTLINJER VID UPPSTART AV SONDMATNING Jejunostomi
Det är patientansvarig läkare som ordinerar om sond eller PEG ska sättas. Nedanstående
gäller om patienten har sond eller PEG nedlagd med spetsen i jejunum.
Om möjligt väg patienten. Går det inte gör en uppskattning av vikten för att kunna beräkna
energi- och vätskebehov.
Kontakta dietist under 4:e upptrappningsdagen eller tidigare vid behov.
Energibehov:
sängliggandes
uppesittandes
uppegåendes
återuppbyggnad
Vätskebehov:
Viktkontroll:
Sondmat:

20 kcal/kg kroppsvikt/dygn
25 kcal/kg kroppsvikt/dygn
30 kcal/kg kroppsvikt/dygn
35 kcal/kg kroppsvikt/dygn
30 ml/kg kroppsvikt/dygn
1 gång/vecka
Isosource Mix
Isosource GI-control Om patienten har svårigheter med diarré
kan denna sondmat ge effekt efter bara några dagar men det kan ta
upp till 2 veckor för att nå önskade resultat.
Isosource Protein Fiber för de patienter med vätskerestriktion
och behov av extra protein för att påskynda sårläkning.

Mängd sondmat totalt per dag
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:

250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml

125 ml x 2
250 ml x 2
250 ml x 3
250 ml x 4

eller 330 ml x 3

Hastighet
Hastigheten är individuell beroende på hur mycket patienten ätit tidigare/tarmvila innan!
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:

25 ml/tim
50 ml/tim
75 ml/tim
100 ml/tim

eller 50 ml/tim
eller 75 ml/tim
eller 100 ml/tim
eller 125 ml/tim

Maxhastighet den första tiden 125 ml/timme
Kan eventuellt ökas efter en längre tid.

Utarbetad 2012 av: Carol Renteria, leg dietist

Bilaga 8

Sondmatsschema
Namn:

Sal:

Beräknat energibehov:

Datum

Klockan

Vatten
före
50ml

kcal

Sondmat
Sort och
mängd

Beräknat vätskebehov:

Hastighet
ml/h

Erhållen
mängd

Vatten
efter
Minst 50
ml

ml

Start/
sign

Utarbetad 2012 av: Anna Zenthio, sjuksköterska och Carol Renteria, leg dietist

Stopp/
sign
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Vätskelista
Namn:

Sal:

Datum:

Ordinerad mängd vätska:

Vätska

Mängd (ml)

Druckit (ml)

Frukost
Middag
Kvällsmat
Kräkning (ml)
Urinmängd (ml)

Utarbetad 2012 av: Anna Zenthio, sjuksköterska

ml

Bilaga 10

SMART personal - Säker sväljning
S - Kontrollera sittställningen
Upprätt sittställning med hakan lätt mot bröstet
fungerar oftast bäst.
M - Kontrollera munhåla & motorik
Tandstatus, svampinfektion, muntorrhet, tjockt
slem eller rester i munhålan efter sväljning.
Tungrörelser i sidled, uppåt, bakåt.
A - Observera andningen
Blir patienten andfådd eller rosslig i samband
med sväljning?
R - Observera eventuell röstpåverkan
Fungerar hostreflexen? Blir rösten gurglig eller
grötig efter sväljning?
T - Kontrollera tempen
Återkommande och omotiverade febertoppar kan
tyda på aspirationspneumoni.

Bra att veta
Observandum:
Det är vanligt med tyst aspiration, var därför särskilt uppmärksam på patienter med:
 Röst- eller andningspåverkan efter sväljning.
 Svag hoststöt alt. ingen noterad hoststöt.
 Trögutlöst sväljreflex.
Svåra konsistenser vid dysfagi:
 Ris, majs, ärtor, råa grönsaker, kakor och blandade konsistenser.
 Medicin i tablettform.
Bra smaker och konsistenser, individuella behov:
 Citron stimulerar salivproduktionen.
 Förtjockad dryck, det räcker ofta med nyponsoppskonsistens.
 Kyla och kolsyrad dryck kan aktivera sväljningen om sensoriken är nedsatt.
 Medicintabletter krossas och ges i t.ex. gröt eller äppelmos.

Bilaga 11

Munvårdsschema
Namn:

Sal:

I munvård ingår tandborstning, rengöring av munhålan, rengöring av fasta och avtagbara tandproteser
samt behandling av uttorkade slemhinnor. I munvårdsschemat fyller vårdpersonal i när munvård är
utfört samt vilket moment som är gjort. Använd förkortningarna nedan (förkortningarna kan
kombineras).
I: Inspektion av munhåla
R: Rengöring av munhåla (borttagande av krustor/beläggningar)

Datum

Klockan

Moment

Signatur

Datum

L: Mjukgörning av läppar
T: Tandborstning

Klockan

Utarbetad 2012 av: Anna Zenthio, sjuksköterska

Moment

Signatur

Bilaga 12

Toalettschema
Namn:

Sal:

Toalettschema används för att kartlägga toalettbesök för att hitta individuella toalettider. Markera de tider som
patienten ska komma upp på toaletten (efter överenskommelse med patient). Fyll i passande symbol/bokstav vid
rätt klockslag. Symbolerna/bokstäverna kan kombineras.
T: Torrt skydd
V: Vått skydd
B: Fått bäcken

L: Läckage bredvid skydd
H: Bett om hjälp till toa
F: Kissat på flaska

T: Varit på toaletten
+ : Kissat
- : Inte kissat

Datum
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
01:
02:
03:
04:
05:
Utarbetad 2012 av: Anna Zenthio, sjuksköterska

Bilaga 13:1

Vilopositioner med svaghet vänster sida

Vilopositioner
Vid skada/sjukdom som medför nedsatt muskelkraft, känsel eller perception och/eller smärta
behöver den påverkade kroppsdelen placeras i en gynnsam position. Vilopositioner är en form
av aktiv vila. När patienten tillbringar en stor del av dygnet i sängen är det av stor betydelse t
stimulera till tillfrisknande och att förebygga komplikationer för drabbade kroppsdelar.
Vilopositioner används för att förebygga felställningar, smärtproblem, kontrakturer i leder
och muskler, trycksår, andningskomplikationer, spasticitet och svullnad.
Vilopositionerna används också för att stimulera känsel, muskeltonus, medvetenhet,
kroppssymmetri, vakenhet, trygghet och ventilation i lungans olika område.

Bilaga 13:2

Vilopositioner med svaghet höger sida

Vilopositioner
Vid skada/sjukdom som medför nedsatt muskelkraft, känsel eller perception och/eller smärta
behöver den påverkade kroppsdelen placeras i en gynnsam position. Vilopositioner är en form
av aktiv vila. När patienten tillbringar en stor del av dygnet i sängen är det av stor betydelse t
stimulera till tillfrisknande och att förebygga komplikationer för drabbade kroppsdelar.
Vilopositioner används för att förebygga felställningar, smärtproblem, kontrakturer i leder
och muskler, trycksår, andningskomplikationer, spasticitet och svullnad.
Vilopositionerna används också för att stimulera känsel, muskeltonus, medvetenhet,
kroppssymmetri, vakenhet, trygghet och ventilation i lungans olika område.

Bilaga 14

Körförbud
Efter stroke eller TIA kan förmågan att framföra motorfordon vara nedsatt. Skälen till detta
kan vara förlamning, synfältsstörning eller tankemässiga svårigheter. Risken för att
återinsjukna i stroke är förhöjd den första tiden efter både stroke och TIA. Efter stroke är
risken förhöjd att utveckla epilepsi. Av dessa skäl har din läkare bedömt att du fram till och
med

…………………………………………………………………….
(Datum)
inte får köra bil eller andra motorfordon. Om fortsatta medicinska hinder för att framföra
motorfordon kvarstår vid återbesök, sker en anmälan till transportstyrelsen. Återbesök sker
normalt tre månader efter strokeinsjuknande, en månad efter TIA.
Även om vi vid återbesöket bedömt att det funnits medicinska hinder för körkortsinnehav, kan
efter förnyad medicinsk prövning i vissa fall innehav åter medges om förbättring inträffat. I
sådant fall kan ansökan ske till transportstyrelsen efter förnyad läkarundersökning.
Vid konstaterad epilepsi krävs ett års anfallsfrihet för körkortsinnehav.
För yrkesmässig trafik gäller högre krav.
Jag intygar att jag tagit del av ovanstående information och avhåller mig från att köra
motorfordon fram till ovan angivet datum.

………………………………………….

……………………………………..

Patientens namn och underskrift

Personnummer

……………………………………………
Läkares namn och underskrift
Hässleholm ……………………………………
(Dagens datum)

Kopia av undertecknat intyg lämnas till patienten.

Bilaga 15

Lathund för rehabiliteringskonferens på avd 9
Under rehabkonferensen skall rehabiliteringsplanen i journalen helst kunna läsas av alla på
storbild. Läkare ger medicinsk information om nya patienter som är aktuella för rehabilitering
och beslut tas om rehabiliteringsplan skall öppnas.
Patienter som är aktuella för rehabilitering tas upp för genomgång och utvärdering av uppsatta
mål samt fortsatt planering:


Måluppfyllelse/Självständighetsgrad
Aktivitet, kommunikation, kognition/perception, socialt och medicinskt.



Teamsamtal
Datum och tid? Vem kontaktar anhöriga?



Hembesök
Datum och tid? Vem kontaktar kommun och anhöriga? Färdsätt?



Permission
Dag - eller nattpermission? Datum och tid? Vem diskuterar med anhöriga? Färdsätt?



Aktuellt med LSS?



Utskrivning till hemmet eller korttidsboende?



SVPL
Kallelse när? Aktuellt med fortsatt rehabilitering, hjälpmedel?



Fortsatt rehabilitering efter utskrivning
Var: Dagrehab, primärvården eller kommunen?
Bevakning skickas till Dagrehab. Vem överrapporterar till övriga rehabaktörer?



Utskrivningsdatum
Så snart detta är möjligt att förutsäga ett preliminärt utskrivningsdatum eller
preliminär utskrivningvecka skrivs detta i rehabplanen under sökordet Planeringutskrivning.



Dokumentation
- Läkaren öppnar rehabplanen och skriver in diagnos
- Övriga i teamet dokumenterar sina bedömningar, åtgärder och delmål.
- Patientens huvudmål och målet för vårdtiden dokumenteras.
- Planerade åtgärder skrivs i rehabplanen under sökordet Planering - Åtgärder.
- Kort daganteckning av vad som hänt i rehabprocessen sista veckan/veckorna
dokumenteras under sökordet Rehabiliteringsförlopp - Aktuellt i rehabplanen.
- Vid utskrivningen antecknas om patienten uppfyllt målen helt, delvis eller inte under
sökordet Rehabiliteringsförlopp - Måluppfyllelse.

